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az Új Magyarország Fejlesztési
Terv közel háromszáz millió
forint uniós forrással támo-
gatta, a fennmaradó részt a
klaszterben résztvevő cégek,
köztük több helyi székhelyű,
közösen biztosítják.

Csorba

Füred a
hó alatt
Már amennyiben lesz persze
hó és tél és fehér karácsony.
Mert azért bármennyire is
kellemetlen évszak ez, azért
gyönyörű is. Főleg Füreden,
ahol a hegyek, a tó, a házak,
a szőlők és présházak, a fák
olyan látvány együttest
adnak, amilyen kevés van az
országban. S ha még a tó is
befagyna, mint az idén, az
lenne a dupla öröm! Mi-
csoda élmény volt a tó
„vizén” állva visszanézni a
város téli látványára.
S vajon mit csinálnak a fü-
rediek a tél-betakarta város-
ban? Először persze ké-
szülnek az ünnepre, a várva-
várt fehér karácsonyra. Az-
tán elmennek egy jót szil-
veszterezni. Az már más
kérés, hogy milyen hangu-
latban.
Az óvatos füredi azonban
otthon marad és számolja a
pénzét. Nem a magáét, mert
azzal hamar végez, hanem a
városét. Hogy mire lesz elég
ez a könnyűnek nem ígér-
kező új esztendőben. (Igaz,
én még nem láttam soha
ebben az országban könnyű-
nek ígérkező esztendőt…)
Mert hogy 2010-ben is sok
új dologgal gyarapodik a
város, amelyet persze a
2009-es évben készítettek
elő, valósítottak meg. Hogy
csak három nagyon látvá-
nyosat mondjak. (Mondhat-
nám negyediknek az új
bevásárló központot is, de
az nem a mi kasszánkból
épül-működik). Ott az arácsi
faluközpont, a két szép épü-
letével, hamarosan megnyí-
lik, működni kezd a műem-
léki posta, a faluház a kiál-
lításával, könyvtárával. Be-
fejeződik az Ékkő 2. prog-
ram s három, kimagasló
szintű múzeum nyitja meg
kapuit. S mindet a városnak
kell működtetnie, fenntarta-
nia. Igaz, hoznak bevételt,
nem is keveset, de ki látott
már nyereséges múzeumot,
könyvtárat? (Az nyer, aki lá-
togató, olvasó, nézelődő
azokban. S az okos emberek
gyülekezete pedig a legna-
gyobb nyereség!)
Mindez pedig olyan költség-
vetési évben, amikor rekord
mennyiségű elvonás éri a
várost. Az ember belegon-
dol: miért nekünk kell meg-
fizetnünk mások tehetség-
telenségének az árát? Ne-
künk, akik soha nem kértünk
kölcsön s nem csináltunk
adósságot.  Meg arra is
gondol az ember, hogy
mennyire örülhetnek egyes
irigy közeli-távoli települé-
sek, hogy na, most Fürednek
vége, a nagy siker-városnak
sincs pénze.
Korai az öröm barátocs-
káim! A csendes és fehér tél
arra is jó lesz, hogy a hóle-
pel alatt összegyűjtjük majd
ötleteinket és gondolatain-
kat, s megmutatjuk a gán-
csoskodóknak: Füred ereje
a város polgárainak egysé-
gében van. S ez leginkább a
baj idején mutatkozik meg.

Praznovszky Mihály
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Sorozatunkban dr. Ács Ká-
roly kérdezi Hári Lenkétől,
valóban rosszabbak a mai
fiatalok, mint a korábbiak
voltak?

Jelentős, közel háromszáz
millió forint állami támogatás-
tól esik el a következő évben
Füred. A jövő évi költségvetés
kényszerpályára szoríthatja a
város vezetését. Milyen lehe-
tőségek vannak? Miről kell le-
mondani, mit kell esetleg
újragondolni? Beszélgetés dr.
Bóka István polgármesterrel.

Hiába tárgyaltak többször is
a kormánnyal az önkormányza-
tok képviselői, köztük dr. Bóka
István is, a nagyságrendbeli
megszorításokat tartalmazó ál-
lami költségvetési tervezeten
alig módosítottak valamit. Jelen
állás szerint Balatonfüred eddigi
állami normatív támogatásának
harminc százalékát veszíti el. A
kormány, érzékelvén a problé-
mát, ígéri, hogy a költségvetés
tartalékából felszabadít egy
közel egymilliárd forintos kere-
tet, amelyet kompenzációs támo-
gatásként ad majd oda az
önkormányzatoknak. Ez az ide-

genforgalmi adó után járó eddig
állami támogatás megfelezésé-
nek közel húsz százalékát jelent-
heti. Dr. Bóka István polgár-
mesterrel beszélgettünk.

– A jelenlegi intézményi
struktúrából elvenni már nem
lehet, itt nem látok nagyság-
rendi tartalékokat. A három-
százmilliós hiány, száz
alkalmazott éves bére és járu-
léka, ezt képtelenség kezelni.
Egyrészt igyekszünk a város
bevételeit növelni, másrészt bi-
zonyos adóemeléseket muszáj
megtennünk, és felülvizsgáljuk
az önkormányzat önként vállalt
feladatait. A kultúra és a sport
támogatása, a rendezvények,
alapítványok, civil szervezetek
támogatását átmenetileg csök-
kenteni kell. Nem lehet mara-
déktalanul kipótolni a hiányt,
de egyfajta elviselhető szintet
elérhetünk.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Hatszázmillió forintból ku-
tatóközpont létesül a Fürdő
utca elkerülő szakaszánál, a
város dél-nyugati részén. Az
alapkőletételnél dr. Bóka Ist-
ván polgármester kijelentette:
a város egy új ipari szolgáltató
résszel lesz gazdagabb, új le-
hetőségek nyílnak Füred előtt. 

A kutató- és fejlesztőköz-
pontban orvosi műszerek, terá-
piás eljárások, funkcionális
élelmiszerek és gyógyszer
kombinációk fejlesztése illetve
gyártása zajlik majd.
– A magyar gazdaság szem-
pontjából nagyon fontos a ku-
tatásfejlesztés, olyannyira,
hogy szakértők szerint ez lehet
a gazdasági válságból történő
kilábalás egyik útja. A kor-
mány ezért támogatja az ilyen
vállalkozásokat, mint ahogy a
klasztereket is, amelyek a kis-
és középvállalatokat hoznak
előnyös helyzetbe. Külön
öröm, hogy a füredi önkor-

mányzat minden erejével segíti
ezt a kezdeményezést –
mondta ünnepi beszédében
Varga István, nemzeti fejlesz-
tési és gazdasági miniszter.
– Az első évben 15-20 új mun-
kahelyet teremtünk, ez a későb-
biekben reményeim szerint még
növekedhet. Először a kutatási
fejlesztések alapjait szeretnénk
lerakni, a távlati célunk pedig
az, hogy az itt kifejlesztett esz-
közökből és orvosi műszerekből
végül termékeket állítsunk elő.
Az önkormányzattól vásárolt in-
gatlanon van lehetőségünk a ter-
jeszkedésre – hangsúlyozta
Grosz György, a hat céget felö-
lelő klaszter elnöke.
Dr. Bóka István polgármester
kiemelte: Balatonfüred szá-
mára a jövőt jelentik az ilyen
beruházások, hiszen éves mun-
kahelyet adnak, növelik a város
adóbevételeit és a turizmus
mellett egy új fejlődési irányt
is jelentenek.
– Több hektáros önkormány-
zati terület van még itt, amit
szeretnénk hasonló ipari vál-
lalkozások számára hasznosí-
tani. Már zajlanak is tár-
gyalások. Nem akartunk
apartmanokat építeni, a mul-
tinacionális cégeket sem lát-
nánk itt szívesen, a városnak
ez a része egy ipari szolgál-
tató negyed lesz. Biztos va-

gyok benne, hogy ezzel egy új
fejezet kezdődik Balatonfüred
életében – összegezte a pol-
gármester.
A tervek szerint a jövő év szep-
temberére elkészülő, mintegy
kétezer négyzetméteres terüle-
ten fekvő központ létrehozását

Bízom a
változásban
Beszélgetés dr. Bóka Istvánnal

Új negyed
a városban
Kutató- és fejlesztőközpont épül

A szalagavatón a végzős diákok táncolták a keringőt

Dr. Bóka István, Grosz György és Varga István miniszter az alap-
kőletételnél

Matrózblúzos szalagavató

Kitűnő hangulat és számos
újdonság jellemezte a – hagyo-
mányosan időben előre hozott
– szalagavató bált a Lóczy gim-
náziumban, amelyet idén is az
Anna Grand Hotelben rendez-
tek. Ezúttal két osztály hatvan
végzős diákjára került fel a
gimnáziumi évek végét jelentő
világoskék szalag.

Elsőként a legfiatalabb
Lóczysok köszöntötték a végző-
söket, hatkezes zongorajátékkal,
verssel és énekkel. Az általunk
megkérdezett diákok többsége jö-
vőre tovább tanul, népszerű a
kommunikációs és gazdasági pá-
lya is. A hagyományokhoz híven
a szalagavató bált a palotással
nyitották meg, ezt követően a bú-

csúzó diákok salsát és keringőt
táncoltak. Az újdonságok között
fontos megemlíteni, hogy a diá-
kok ezúttal nem estélyi ruhában,
hanem matrózblúzban jelentek
meg az eseményen, ahol most
először megválasztották a bál ki-
rálynőjét és királyát is. A tánc és
mulatozás késő éjszakáig tartott.

ban

Felállították a füredi betle-
hemet
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A betegellátás minőségén
és gyorsaságán javít az az új
mentőbeálló, amelyet az
Egészségügyi Minisztérium
harmincmillió forintos támo-
gatásából alakítottak ki. Uniós
források révén hamarosan
akár további jelentős fejlesz-
tések valósulhatnak meg az
Állami Szívkórházban. Egye-
bek mellett a főépület egymil-
liárd forintból történőt teljes
rekonstrukciójára is van esély.

Székely Tamás, egészség-
ügyi miniszter jelenlétében
avatták fel az intézmény új
mentőbeállóját, amely a koráb-
biakhoz képest gyorsabb és
komfortosabb ellátást biztosít

majd a betegeknek. A tárca ve-
zetője hangsúlyozta: az Állami
Szívkórház és a többi szívgyó-
gyászati centrum léte rendkívül
fontos, ezért biztonságos mű-
ködtetésüket illetve fejlesztésü-
ket külön kiemelve kezeli a
kormány, ezért biztosították a
mentőbeálló elkészítéséhez
szükséges forrást is. Magyaror-
szágon még mindig a szív és
érrendszeri betegségek okoz-
zák a legtöbb halált, ezért rend-
kívül fontos, hogy infarktus
esetén a beteg a lehető leggyor-
sabban a speciális és azonnali
ellátást nyújtó szív centru-
mokba kerüljön – vélekedett
Székely Tamás.
A tárca vezetője az átadó ün-

nepségen bejelentette: hamaro-
san egy 5,5 milliárd forintos
uniós fejlesztési forrás áll majd
rendelkezésére a régiónak,
amely révén az Állami Szív-
kórház is tovább fejlődhet. Si-
keres pályázat esetén többek
között egy közel egymilliárdos
program keretében a főépület
teljes rekonstrukciója valósul-
hat majd meg.
Prof. Dr.Veress Gábor az intéz-
mény főigazgatója kiemelte: a
betegek számára sokat jelent az
új mentőbeálló, amelynek ki-
alakításával végre megoldódott
a Gyógy tér felújítása óta prob-
lémássá vált betegszállítás. Ve-
ress Gábor hangsúlyozta: a
miniszter említette pályázatra

az intézmény mindenképpen
benyújtja majd terveit, mint
ahogy az épület fűtésrendsze-
rének korszerűsítését célzó fél
milliárdos pályázati lehetőség-
gel is élni kíván.
– Az épület energiafelhaszná-

lásának racionalizálása történne
meg. Az új fűtésrendszer kiépí-
tése mellett kicserélnénk a nyí-
lászárókat és az épület külső
vakolatát is felújítanánk. Régen
nem volt jelentős beruházás a
kórházban, ezért nagyon bízom
a pályázatok sikerében. Az min-
denképpen bíztató, hogy a tárca
vezetője külön figyelmet szen-
tel a kórházra – mondta végül
Veress Gábor.
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Új mentőbeálló a Szívkórházban

Mintegy 240 millió forint-
ból tovább fejlesztik a város
két fürdőhelyét. Az elmúlt
évek alatt a térség egyik leg-
modernebb fürdőzőjévé alakí-
tott Eszterházy strandnak
ezúttal a közpark jellegét erő-
sítik, míg a Kisfaludyn átfogó
fejlesztés kezdődik. Rendezik
a strand környezetét, moder-
nizálják a kiszolgáló épülete-
ket és új szolgáltatásokat
vezetnek be.

A strandokat üzemeltető
Probio Zrt. az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Program kere-
tében 95 millió forint
támogatást kapott, ezt kiegé-
szítve formálja majd tovább a
város strandjait, ami látva a
környező települések hasonló
fejlesztéseit, szinte elkerülhe-
tetlen feladat. Rohamosan fej-
lődnek a balatoni strandok,
számos helyen jelentős anyagi
forrást mozgatnak meg a tele-
pülések annak érdekében, hogy
minél jobban ki tudják elégí-
teni a látogatók igényeit.
Így merült fel Füreden, hogy az
évek alatt exkluzív fürdőhellyé

fejlesztett Eszterházy-n, a léte-
sítménynek új funkciót adva,
elsősorban a strand közpark
jellegét erősítsék. 90 millió fo-
rintot költenek majd a strand
parkjának fejlesztésére, annak
érdekében, hogy a szezon után
is érdemes legyen itt sétálgatni.
Emellett kiépítik a medencék
napkollektoros fűtését, és iga-
zodva a fürdőzők igényeihez,
internetpontot is létesítenek.
Ezzel szemben az évek alatt
kissé lemaradó Kisfaludy
strandon átfogó fejlesztés
indul. Átépítik a strand bejára-
tait, megújítják a hozzá tartozó
parkot, új kiszolgáló épületeket
alakítanak ki. Új játszótér, öl-
töző, napozóstég illetve kültéri
zuhanyzó várja majd a fürdő-
zőket, sőt a strandon átfolyó
Koloska patak környékét is
rendbe teszik.
A várhatóan jövő év májusára
elkészülő beruházásoktól azt
remélik, hogy az idén is közel
háromszázezer látogatót fo-
gadó strandokon látványosan
javul a kiszolgálás minősége és
egyúttal nő a forgalom.

Bán László

Megújuló strandok

Új szociális központ épül a
városban. A kétszázharminc
millió forintos beruházás egy-
ségesíti a jelenleg elszórtan,
elavult, kicsi és gazdaságtalan
épületekben működő szociális
ellátást. A rendszer több, mint
ezer ellátottról gondoskodik.

A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség pályázatán 150
millió forint támogatást nyert a
város a szociális ellátás minő-
ségének fejlesztésére. Az uniós
forrásból és az önkormányzat
biztosította önerőből a Kéki ut-
cában lévő szociális bérlakások
melletti területen épül fel az
ezer négyzetméteres, kétszintes
létesítmény. Az új épületbe
költöztetik majd a családsegítő
szolgálatot, a házi segítség-
nyújtó illetve gyermekjóléti
szolgálatot valamint az idősek
klubját és nappali otthonát. – A
teljes ellátási repertoár egy he-
lyen lesz elérhető, ez nem csak
kényelmesebb lesz az ügyfe-
leknek, de hatékonyabb ellátást
is biztosít. Eddig nem volt ön-
álló épületünk, kényszermegol-
dások között dolgoztunk,
nagyobb közösségi rendezvé-
nyeket sem tudtunk szervezni,
ezzel most erre is lehetőség
nyílik – válaszolta érdeklődé-
sünkre Váradi Gézáné, a kis-
térségi feladatokat is ellátó

Szociális Alapszolgáltatási
Központ vezetője, akitől meg-
tudtuk, az összes ellátási for-
mát figyelembe véve, több,
mint ezer ellátottról gondosko-
dik a rendszer. 
A nehéz gazdasági helyzet el-
lenére az önkormányzat képvi-
selő testülete úgy döntött,
biztosítja az új szociális komp-
lexum megépítéséhez szüksé-
ges nyolcvan millió forint
önrészt, mint azt dr. Ács Károly
a szociális és egészségügyi bi-
zottság elnöke kifejtette: a ked-
vezőtlen feltételek dacára is fel
kell építeni a komplexumot,
amely végre megfelelő körül-
ményeket biztosít majd az ellá-
tórendszernek, általa jelentősen
javul majd a szolgáltatások mi-
nősége. – Tény, hogy az utóbbi
években egyre kiszámíthatatla-
nabb a szociális ágazat állami
finanszírozása és az is való-
színű, hogy az új központ fenn-
tartási költségei várhatóan
növekednek majd, de muszáj
élni az unió adta lehetőséggel,
a városnak szüksége van egy a
jelenleginél modernebb szoci-
ális ellátási rendszerre – fogal-
mazott Ács Károly.
A központ építése várhatóan a
jövő év elején kezdődik, a ter-
vek szerint 2011 elején adják át
az új komplexumot.
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Szociális ellátó
központ épül

132 millió forintból korsze-
rűsítették Balatonfüreden a
Széchényi Ferenc Kertészeti
Szakképző Iskolát. Lasztovicza
Jenő, a megyei közgyűlés el-
nöke az ünnepélyes átadáson
az iskolai beruházásokat külö-
nösen fontosnak nevezte.

Az első rendészeti osztály
tanulóinak műsora után Szigethy
Csaba igazgatóhelyettes kie-
melte, a beruházással nemcsak
az iskola, hanem a város okta-
tása is gazdagodott. 1985 óta
nem történt a mostanihoz fog-
ható fejlesztés az intézményben,
ahol már XXI. századi körülmé-
nyek között tanulhatnak a diá-
kok. Elhangzott: az épület
felújításában a tulajdonos helyi
önkormányzat közel 62 millió
forinttal, a fenntartó Veszprém
Megyei Önkormányzat 30 millió
forinttal, az intézmény maga 43
millió forinttal vett részt. A mun-
kák során átépítették a konyhát,
ebédlőt, mosókonyhát, öltözőket
és szaktantermet alakítottak ki.
Átköltöztették a könyvtárat, vi-
zesblokkokat hoztak létre, ön-
álló kazánházat építettek. A
korszerűsítéseket a műemlékjel-
leg figyelembevételével végez-
ték el. 
Lasztovicza Jenő kiemelte a fej-
lesztéskor megvalósult összefo-
gást és azt a kitűnő
együttműködést, amely a ko-
rábbi igazgató, Szalay Tibor és
a megyei önkormányzat kap-
csolatát jellemezte. Külön kie-
melte az iskolában nemrég
indított rendészeti oktatás jelen-
tőségét. A fejlesztés a jövőnek
készült dacára annak, hogy a
gyereklétszám évek óta jelentő-
sen csökken. A megyei fenntar-
tású középiskolákban a mostani
tanévben a korábbihoz képest
kétsztázötvennel kevesebben
iratkoztak be, tette hozzá a me-
gyei közgyűlés elnöke.

Bán

Átadták a Széchényi szakképző iskola új részét

Nemcsak az ebédlő újult meg, hanem új tantermet is kialakítottak

Lasztovicza Jenő és dr. Bóka István az iskola új részének avatóján
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Novembertől teljesen át-
alakított külsővel és megújí-
tott tartalommal érhető el a
város hivatalos honlapja a
www.balatonfured.hu.

A korábbiakhoz képest
gyakrabban frissülő, a város-
ban történő jelentősebb esemé-
nyeket tematikusan bemutató
új weboldal immár nem csupán
híreket közöl: igyekszik minél
árnyaltabban bemutatni Füre-
det, a benne élőket, és nem
mellesleg kedvet csinálni az
idelátogatásra is.
Beszélgetések, portrék és jegy-
zetek is olvashatók az oldalon,
amelynek tartalmát folyamato-
san változó videók és a megújí-
tott képtár is színesíti. Hosszú
idő után végre újra lehetőséget

ad a szabad véleménynyilvání-
tásra is a honlap, a fórumban il-
letve a vendégkönyvben bárki
elmondhatja véleményét vagy
eszmét cserélhet az őt érdeklő té-
makörökben. A kötelező önkor-
mányzati tartalom mellett új
szolgáltatás a honlapon elérhető
időjárás jelentés, a turizmus
szempontjából kiemelten fontos
helyi strandok és fürdők külön
elérhetősége, a legjelentősebb
intézmények külön linken ke-
resztül történő hozzáférése,
egyáltalán a városban zajló prog-
ramok az eddigiekhez képest át-
tekinthetőbb megjelenítése. 
Szintén új kezdeményezés, hogy
a városhoz különböző okokból
kötődő, ám nem itt élő, jobbára
ismert személyiségek mondhat-
ják el a honlapon benyomásaikat

a városról. A szerkesztők remé-
nyei szerint a Miért jó Füred?
című rovatban megjelenő reflek-
tálások idővel nem csupán érde-
kes olvasnivalóként szolgálnak,
hanem a városmarketing egyik
jelentős elemévé válnak. A fü-
redi városi honlapnak napi hat-
hétszáz látogatója van. A sok-
oldalú mérési lehetőségnek kö-
szönhetően az adatok alapján ki-
mutatható, hogy december 10-ig
36 országból, köztük Ázsiából és
Ausztráliából, de akár Afrikából
is voltak látogatói www.balaton-
fured.hu-nak.
A honlap tartalmáért az önkor-
mányzati képviselők döntése
értelmében a Füred Stúdió Kft.
felel, a technikai hátterét a ba-
laton.hu biztosítja.

Csorba

Megújult a www.balatonfured.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)

– A megszorítások érinthetik
a még csak jövő tavasszal nyitó,
ám az előzetes számítások sze-
rint jelentős városi támogatást
igénylő új képtárat?

– A Vaszary villában nyíló
galériát, a Jókai múzeumot és a
helytörténeti gyűjteményt fel-
ölelő komplexum éves működte-
tése harminc millió forintba kerül
majd. A képtár nincs veszélyben,
finanszírozása egyébként is vál-
lalt kötelezettségünk. A képtártól
egyrészt hosszú távon bevételt re-
mélünk, másrészt elképzeléseim
szerint a város egyik legfonto-
sabb eleme lesz, amely növeli
Füred vonzerejét.

– Jelenleg is több, mint húsz
önkormányzati beruházás zajlik
a városban, és számos új terv
van napirenden. Ezek nem kerül-
hetnek veszélybe?

– Januárban lehet majd erre
pontos választ adni, amikor látni
lehet már az állami költségvetés
számait. A jelenlegi körülmények
között el kell gondolkodni a város-
központ rehabilitációs programja
elindításán. A projekt 850 millió

forint értékű, ehhez 620 milliós tá-
mogatást nyertünk, a különbözetet
mindenképpen állnia kell a város-
nak. Ráadásul ahhoz, hogy ez egy
életképes program legyen, még
újabb kétszázmilliós beruházást
kell végrehajtanunk, vagyis négy-
száz millió forintot kell hozzátenni
a programhoz. Ez jelentős kiadás.
El kell döntenünk, hogy ilyen fel-
tételek mellett érdemes-e nekikez-
deni a beruházásnak. Vagy
igyekszünk kitolni a program
megvalósulásának idejét 2011-re,
vagy hitelt veszünk fel, bízva a
helyzetünk javulásában, vagy elál-
lunk a beruházástól. Ezek a lehe-
tőségek. Ha lemondunk a
programról, akkor nem újul meg a
zeneiskola műemléki épülete, az
elég rossz állapotban lévő vásár-
csarnok, a polgármesteri hivatal,
nem beszélve a piros iskola felújí-
tásáról és az épületek környezeté-
ben lévő parkokról.

– A város eddig tudatosan
tartózkodott a hitel felvételtől.
Most ezt a lehetőséget is elkép-

zelhetőnek tartja?
– Véleményem szerint a vá-

rosközpont rehabilitációs prog-
ramját nem szabad veszni
hagynunk, még egyszer ilyen le-
hetőségünk a város ezen részé-
nek megújítására nem igen lesz.
Ha a szükség úgy hozza, én a
megvalósításához szükséges
hitel felvételét is támogatnám.
De ez az én véleményem, ehhez
testületi döntésre van szükség.
Minden képviselőnek mérlegel-
nie kell az ezzel járó előnyöket
és hátrányokat. Egy biztos, csak
olyan kötelezettséget vállaljon a
város, amit rövid- és hosszútá-
von egyaránt tud kezelni.

– Mi a terv a többi fejlesztési
programmal? Lesznek pályáza-
tok, ahol az eredeti szándékkal
ellentétben mégsem indul majd
a város?

– Csak azokon a pályázato-
kon indulunk, amelyekhez vi-
szonylag kicsi önrészt kell
biztosítanunk, illetve azokon,
amelyek feltétlenül szükségesek.

Úgy gondolom a vasútállomás
és buszállomás fejlesztéséről
nem szabad lemondani. Ezen a
pályázaton 400 millió forint tá-
mogatás nyerhető, amelyhez a
városnak csak húsz millió forin-
tot kellene hozzátennie. Hasonló
a helyzet a Kiserdő rendbetételé-
vel, a Huray és a Jókai utcák fel-
újításával. Van tehát négy-öt
olyan pályázatunk, amelyekhez
összesen száz-százötven millió
forintot kell biztosítanunk, cse-
rébe viszont közel egy milliárd
fejlesztési támogatás érkezik a
városba. Még egyszer hangsú-
lyozom, az igazi nagy teher a vá-
rosközpont rehabilitációs
programja lesz.

– A jövő évi választások után
várható kormányváltás hozhat
kedvező változást az önkormány-
zatok finanszírozásában, köz-
vetve a város költségvetésében?

– A Fidesz részéről markáns
ígéret van arra, hogy amennyi-
ben kormányra kerülnek, az el-
vett idegenforgalmi adót
visszaadják az önkormányzatok-
nak. Ez óriási segítség lenne.
Egyelőre senki nem tudja, mi
van a kasszában, milyen kötele-
zettségekkel veszi át az új kor-
mány az állam költségvetését. A
Fidesz szakértői szerint ezermil-
liárd forintos kerettel nem szá-
mol a jelenlegi kormány. De ez
sem biztos, nem tudni milyen
csontvázak vannak még a szek-
rényben.

– Bizakodó?
– A jelenlegi rendszer any-

nyira igazságtalan, hogy nem
maradhat így. Az önkormányza-
tok egy részétől hat százalékot
vonnak meg, a másik részétől és
ide tartozik Füred is, meg har-
minc százalékot. Ez tarthatatlan.
Nagyon bízom a változásban. Az
új kormány optimális esetben
már 2010 nyarától visszaállít-
hatja az idegenforgalmi adó tá-
mogatását, ami Fürednek
nagyon jól jönne, hiszen mi a
nyár végén szedjük be az idegen-
forgalmi adók döntő részét.
Azonban úgy gondolom, annak
van nagyobb realitása, hogy
2011 januárjától változik majd a
finanszírozás.

www.balatonfured.hu

Beszélgetés dr. Bóka Istvánnal, Balatonfüred polgármesterével
Az eddigi 970 millió
forint állami norma-
tív támogatás he-
lyett jövőre csupán
660 milliót kap a
város, ami harminc
százalékos elvonást
jelent. Balatonfüre-
det az átlagosnál
érzékenyebben érin-
tik az állami költ-
ségvetési megszo-
rítások, hiszen a

város gazdaságának jelentős részét kitevő turizmusból
származó bevételei, elsősorban az idegenforgalmi adó után
járó támogatás megfelezésével, közel kétszáz millió forint-
tal csökkennek. – Az intézményi rendszeren már nem tu-
dunk tovább szűkíteni, így marad a helyi adók emelése
illetve az önként felvállalt feladataink támogatásának új-
ragondolása. A kultúra és a sport területén, a rendezvények
szervezésében, a civil szervezetek, alapítványok finanszí-
rozásában átmenetileg csökkentenünk kell a támogatáso-
kat. Hamarosan elkezdjük az érintettekkel a tárgyalást.
Hangsúlyozom, mindez csak a hiány egy részét fedezi –

fogalmazott dr. Bóka István a legutóbbi testületi ülésen,
majd kiemelte: úgy kell most a város költségvetési kon-
cepcióját megalkotniuk, hogy a bizonytalan állami költség-
vetés miatt egyáltalán nem lehet akárcsak egy-két évre
előre is meghatározni a város gazdálkodását. 
A testületi ülésen elhangzott: az önkormányzatnak újra kell
gondolnia a városfejlesztési terveit, mert a jelenlegi hely-
zetben gondot okozhat a beruházásokhoz szükséges for-
rások biztosítása. A legnagyobb feladatot a mintegy
egymilliárdos beruházásnak ígérkező város rehabilitációs
program jelenti. Az egyebek mellett a vásárcsarnok, a ze-
neiskola és a polgármesteri hivatal épületének teljes külső-
belső megújulását tartalmazó projekthez mintegy
négyszáz millió forint önrészt kell adnia a városnak, ami
nagy teher, ugyanakkor mérlegelni kell azt is, hogy ilyen vá-
rosfejlesztési lehetőség nem gyakran adódik – állapította
meg a testület.
A képviselők úgy döntöttek, biztosítják az új szociális
komplexum megépítéséhez szükséges nyolcvan millió forint
önrészt, illetve támogatják a kistérségi járó beteg szakren-
delők fejlesztése érdekében benyújtott pályázatot is. Az új
szociális komplexum a tervek szerint, a Kéki utcában álló
szociális bérlakások melletti területen, 230 millió forintból
épül majd fel.

Hagyományos évértékelő
karácsonyi ünnepséget tartot-
tak Balatonfüred legnagyobb
munkaadójánál, a nehézgép
alkatrészeket gyártó Termelés
Logistic Centrumban.

A tulajdonos, Walter Senne-
bogen, miután tárgyalt a mun-
kástanáccsal, az ünnepségen
elmondta, hogy öt év folyama-
tos növekedés után a gazdasági
válság elérte a Sennebogen cso-

portot is. Az első negyedév még
a tavalyi megrendeléseknek kö-
szönhetően nagyon jó volt, de
az év többi részében jelentős
lett a visszaesés. A megrende-
lők, az aláírt szerződések elle-
nére, sorra nem vették át a
legyártott gépeket. A németor-
szági anyacégnek köszönhetően
azonban stabilizálták a helyze-
tet. Hogy megőrizzék a fizető-
képességet, a raktárkészleteket
lecsökkentették és lassan meg-
indultak a megrendelések is. A
cégvezetés a válság kezelésére
Ázsiában újabb nagykereskedő

csoportokat keresett, sok világ-
vásáron, kiállításon mutatta be
a vállalkozást és, hogy ne szo-
ruljanak ki a piacról, újabb ter-
mékeket fejlesztett. 
A legnagyobb épületgépészeti
vásáron, a müncheni Baumán
például nyolc új gépet, köztük
egy csúcsmodellt, egy három-
száz tonnás lánctalpas darut
mutatnak majd be.
Bár a termelés idén a 2005-ös,
2006-os szintre esett vissza, a

dolgozók, mivel van perspektí-
vájuk, elégedettek a cégnél –
tette hozzá a tulajdonos. 2010-
ben a szinten tartásra rendez-
kednek be, legfeljebb az év
második felében remélnek
némi fellendülést. Az államilag
elrendelt nyolcórás munkaidő
modelljének ideje viszont le-
járt. Ahhoz, hogy megmaradja-
nak a munkahelyek, minőségre
és a piachoz való igen gyors,
rugalmas alkalmazkodásra van
szükség, mondta Balatonfüre-
den a dolgozóknak Walter Sen-
nebogen.

A TLC-ben kétszázan dolgoznak
most. Húszan önként mentek el,
negyven embert pedig nem a le-
építés, hanem alkalmatlanság
miatt bocsátottak el ebben az
évben – tájékoztatott Lénárt Erik
ügyvezető. Jelenleg két lábon áll
a termelés, egyrészt a német
anyacégnek, másrészt egy német
mezőgazdasági gépgyártónak
készítenek Balatonfüreden alkat-
részeket. A munkaidő rugalmas-
ságát tekintve a TLC már bi-

zonyított. Kidolgoztak egy fél-
éves munkaidő keretet, amin
belül, ha megjön a megrendelés,
12 órákat dolgoznak, akár szom-
baton is – teszi hozzá –, mert ha
hétfőn megjön a megrendelés,
akkor a rá következő pénteken
már a komplett acélszerkezetet
szállítani kell.
A TLC karácsonyi ünnepsége a
meglévő gazdasági nehézségek el-
lenére természetesen jó hangulat-
ban zajlott. A cég dolgozói kiemel-
kedő teljesítményükért, mint min-
den évben, most is jutalmat kaptak.

csk

A jövő év második felére reméli
a gazdasági fellendülést a TLC

Minőség, gyors alkalmazkodás a hektikus piachoz, ez mentheti meg a munkahelyeket – mondta Walter
Sennebogen német tulajdonos
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Levél az Olvasónak:

Év végi üzenet
„Fürtösre ért a bodza: kék barlangja homályán
aludt a gyerekkor. A tűnt ösvényen,
ahol rőten suttog a vad fű,
most tűnődik az ág. A lombsusogás
úgy harsog, mint a kék patak árja a sziklán.
Szelíd a rigó szava. Hallgatagon
megy a pásztor az őszi dombról guruló nap
után.”

Georg Trakl fiatalon elhunyt osztrák költő sorait
idéztem a Gyerekkor című verséből. Trakl 1914-ben, 27
évesen halt meg Krakkóban, valószínűleg kábítószer-túl-
adagolásban. Könnyen jutott a narkotikumokhoz, mivel
gyógyszerész volt, s mert őt is bevonultatták katonának –
így került Krakkóba –, sérült idegrendszere nem volt képes
elviselni a kezdődő világháború iszonyatát. Trakl világa
igen különös és vonzó; verseiben úgy ír, mintha egy másik
dimenzióban mozogna, ahol a barna csönd, a kék pillanat,
a bíbor alkony az úr, és a nővér-holdfény üzeni, hogy szelíd
a rigó szava. A költő elvágyódik, verseiben rendszeresen
visszatérő kép a gyermekkor varázslatos, vonzó és tiszta
világa. Érzi, hogy valami fontos az életéből ott maradt, so-
hasem élheti át többé, csak az álmaiban létezik még, meg-
tisztulva, de elérhetetlen messzeségben.

Úgy gondolom, sok Kedves Olvasó számára isme-
rősnek tűnik ez az érzés. Vajon mit élünk át akkor, szinte
még tudatlanul, mindenféle tapasztalat nélkül, ami egész
életünkre felejthetetlen marad, miféle érzések ragadnak el
bennünket, amiktől később sem tudunk már szabadulni?
A tiszta gyermekkor – szokták mondani, és ez igaz is.
Tiszta, mert bűntelen, őszinte, mentes minden szennytől
és gonoszságtól, amit később – akár tudomásul vesszük,
akár nem – mindnyájan magunkra szedünk, hogy aztán
egész további életünkben küzdjünk ellene, hogy eljuthas-
sunk oda, ahonnan elindultunk. De valóban ugyanoda
érünk-e vissza? Müller Péter író és spirituális tanító így
szól erről a Boldogság című könyvének utolsó fejezeté-
ben:

„...amíg a gyermeki boldogság tökéletesen passzív,
elfogadó és tudatlan állapot, addig a jézusi boldogság
aktív, örökösen adó és abszolút tudatos élményt jelent. Az
egyiknek az az öröme, hogy mindent megkap, amit csak a
szeme-szája kíván, a másiknak az, hogy mindent odaad, és
sohasem fogy ki... visszaidéztem gyermeki, édeni állapo-
tomat. A felszínen úgy éreztem: ekkor voltam a legboldo-
gabb... Jézus is a gyermekekre mutatott, s azt mondta, ha
nem leszünk olyanok, mint ők, nem lehet a miénk a meny-
nyei boldogság.”

S mert titkon, valahol mélyen, tudat alatt minden lé-
tező ember erre a boldogságra vágyik, így sokan ezt vélik
megtalálni a gyermeki évek különös világában. Abban a
világban, amit felnőtt fejjel szinte meg sem érthetünk, mert
tele vagyunk előítéletekkel, sablonokban gondolkodunk,
ezért gyakran értetlenül nézünk és hallgatunk egy-egy
gyermeki megnyilvánulást – pedig ha nyitott szívvel fi-
gyeltünk volna, meghallhattuk volna az üzenetét.

Nemrég látogatóban voltunk ősz elején született uno-
kámnál, természetesen velünk volt másik unokám, az öt
éves Bori is. Örök izgő-mozgó lévén hamar elunta magát
a fővárosi lakásban, ki kellett hát találni valami játékot.
Amikor már huszadszor másztunk föl a galériára, majd
ismét le a meredek lépcsőn, kezdtem unni a dolgot, de a
kisasszony persze nem hagyott békén, boldog volt, hogy
játszótársra talált. Az az ötletem támadt, másszon föl egye-
dül, majd nyújtsa le a kezét, én meg lábujjhegyre állok és
fölnyúlva hátha elérem. Elértem. Most emelj föl! – viccel-
tem vele, de ő komolyan gondolta és belevörösödött az
erőlködésbe. És ekkor hangzott el az a mondat, amit én
már soha életemben nem fogok elfelejteni: Engedd el a
Földet! – mondta Boriska, mert az ő kristálytiszta, gyer-
meki logikájával azt gondolta, azért nem tud fölemelni,
mert én a földbe kapaszkodom. El tudnak képzelni ennél
nagyobb igazságot?

Elengedném én a Földet, Borikám, de látod, hiába
igyekszem, lehúz az a sok hiábavalóság, ami az életem
során rám rakódott. De Te ne törődj ezzel, csak szárnyalj
tovább, magasan fölöttünk, és néha üzenj valamit, hogy
földhözragadt tudatunkkal megsejthessük azt a boldog vi-
lágot, ami számodra még annyira magától értetődő.

Gaál Antal

A Balatonért aggódó pol-
gártársaink hol ezért, hol ama-
zért, de alapvetően a halak, a
nádasok, a természetes partok,
és vízminőség védelme érdeké-
ben gyakran fejtik ki nézeteiket
különböző sajtóorgánu-
mokban. Ezek között
ritkán ugyan, de akad
példa arra, hogy a hoz-
zászóló olyan szem-
pontra hívja fel a
figyelmet, amelyre a ti-
hanyi kutatók elmélyült
kutatásaik során koráb-
ban nem is gondoltak.
De sajnos annál gyako-
ribb, hogy többen a tu-
dósok szakértelmét vi-
tatva és tévedésüket
feltételezve, a miszti-
kum világába tartozó
„áltudományos” érvek-
kel sürgetnek szakmai-
lag teljesen megalapo-
zatlan intézkedéseket.
Sőt, néhányan egyene-
sen ármánykodást, nye-
részkedést, politikát
gyanítanak a Balaton-
ban lejátszódó idősza-
kos kedvezőtlen természeti
jelenségek hátterében. De mi a
különbség az áltudomány, és a
tudományos tévedés között?
Az „áltudomány” etikai bűn,
mert tudatos. A tudományos té-
vedés azonban, mint ahogy
Theognis görög költő már
Krisztus előtt ötszáz évvel
megmondta: Errare humanum
est, azaz: tévedni emberi do-
log! A Balatonfüredi Napló kö-
vetkező számaiban bemutatjuk
a Tisztelt Olvasóknak, hogy
milyenek az ártatlan tudomá-

nyos tévedések, és ezzel szem-
ben milyen nyomasztó áltudo-
mányos bűnök estek meg
gyönyörű tavunkkal kapcso-
latban. Jelen lapszámban kezd-
jük a sort a tévedések pél-

dáival, vagy olyanokkal, ame-
lyek majdnem tévedéshez ve-
zettek. 

A balatoni fecskemoszat,
tudományos nevén Ceratium
hirundinella egy ostoros alga,
amely a Balaton nyílt vízében
lebegve él, nagysága a milli-
méter egytizede, fején egy
szarvat, derekán ostort visel,
azzal csapkodva aktívan úszik.
A tudósok, mivel mozog, és
képes más kisebb sejteket be-
kebelezni, korábban egyértel-
műen az állatvilágba, az

egysejtű állatok körébe sorol-
ták. Prof. Entz Géza, a tihanyi
intézet első igazgatója is egy-
sejtű állatként írt róla tudomá-
nyos közleményt 1927-ben,
megállapítva, hogy „élénken

mozog, mozgása köz-
ben szarvával előrete-
kintve tengelye körül
forog, néha visszavo-
nul, majd ismét foly-
tatja útját, s a Balaton
átlagos mélységét (3-4
m) 30-40 óra alatt járja
meg.” A professzor
csak jóval később kez-
dett növényi mivoltára
gyanakodni, amikor azt
tapasztalta, hogy a Ce-
ratium fény hiányában
elpusztul. Dr. Sebes-
tyén Olga, a Balaton
másik korabeli kutató
géniusza viszont 1932-
ben, amikor a Ceratium
szarvát morfológiailag
leírta, már egyértel-
műen növényként írt
róla. 1936-tól azonban
Entz Professzor újra ál-
latként említi közlemé-

nyeiben, míg a XX. század kö-
zepétől a tudomány végleg a
növényvilág tagjaként tartja
számon a Ceratium-ot. 

Az 1930-as évek végén Dr.
Sebestyén Olga egyik tudomá-
nyos közleményében rejtélyes
kis mikro gömböcskékről szá-
molt be, amelyeket mikrosz-

kóp alatt figyelt meg nagy
mennyiségben a Tihanynál vett
vízminták egyikében, amelye-
ket baktériumoknak vélt. Kö-
vetkező közleményében kor-
rigálta előző megfigyelését: a
rejtélyes baktériumok volta-
képpen a tihanyi intézet motor-
csónakjából szivárgó olaj
mikrocseppecskéi voltak.

A Microcystis nevű mik-
roszkópikus kékalga időnként
tömeges felszíni vízvirágzást
okoz, amely sodródó, sárgá-
szöld, olajos lepedék alakjában
jelenik meg a tavak felszínén.
1989 egyik kora nyári reggelén
ez a felszíni jelenség mutatko-
zott meg Tihanynál a Balaton
felszínén, és fokozódott egész
nap, izgalomban tartva az arra
járókat, hogy ismét „berob-
bant” a Balaton, kitör az alga-
invázió! Mígnem, Dr. Vörös
Lajos, a tihanyi intézet algoló-
gusa késő délutánra arra a
megnyugtató következtetésre
jutott, hogy a tihanyi dombol-
dal erdei fenyőinek (Pinus sil-
vestris) virágporát szállította a
szél nagy tömegben a Bala-
tonba, és a felszínen ringó vi-
rágpor tömeg mutatott egészen
hasonlatos képet az algavirág-
záshoz. 

Folytatása következik.

Prof. G.-Tóth László, DSc.                                          
tudományos tanácsadó

MTA, BLKI, Tihany

1. rész: A balatoni fecskemoszat

Tudomány – áltudomány – tudományos tévedés?

A balatoni fecskemoszatról 1927-ben még azt hit-
ték, hogy állat, csak később derült ki, hogy való-
jában növény

A Balaton Régió Közbiztonsági Tanácsadó Testülete által rendezett ünnepségen
Siófokon, a Balaton Régió Közbiztonságáért Díj kitüntető elismerést dr. Lauer
János tűzoltó ezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója (a képen balra) és Szabó Kornél rendőr őrnagy (a képen jobbra) bala-
tonfüredi nyomozó vehette át. A díjat Somogy, Veszprém és Zala megye
közgyűlési elnökei, valamint a Balatoni Fejlesztési Tanács elnöke támogatásával
alapították még korábban. Veszprém megye közgyűlését Polgárdy Imre alelnök
(a képen középen) képviselte.

Ismét
bortanfolyam

Balatonfüreden
Balatonfüred Város Önkormányzata, a Bala-

tonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Taná-

csa, valamint a házigazda Pelsovin Trade Bt.

közös szervezésében rendezik meg a XXXI. Or-

szágos szőlész-borász továbbképző tanfolyamot.

A rendezvényt ismét az Anna Grand Hotel

dísztermében, az Anna-bálok helyszínén tartják

2010. február 1-5. között. A szőlő-bor ágazat

helyzetét és jövőjét több mint húsz előadó

elemzi majd. Ismét lesz szó az uniós borreform-

ról, a támogatásokról és pályázati lehetőségek-

ről. Elemzik majd egy szakmaközi szervezet

(Bortestület) megalakításának esélyeit, szólnak

a termékleírásokról, a bormarketing eredménye-

iről és kiértékelik a borhamisítások ügyét is.

Ismét lesz borászati gépkiállítás és termékbemu-

tató, tartanak tanfolyami borversenyt, valamint

köszöntik majd a külhoni borászokat és az Év

Bortermelőjét is. A tanfolyam zárásaként Auszt-

riába látogatnak a résztvevők és egy híres családi

pincészetet keresnek fel Burgenlandban.

Bővebb információkat a www.pelsovin.hu olda-

lon találnak az érdeklődők.

(x)

Kitüntetett füredi rendőr
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A Balatonfüredi Napló so-
rozatában önkormányzati
képviselőket kérdezünk mun-
kájukról, életükről, akik az-
után tovább kérdezve választ-
ják ki a következő interjú ala-
nyát. Előző számunkban
(2009. 10. szám 7. oldal) dr.
Ács Károly kérdezte Hári Len-
kétől, valóban rosszabbak a
mai fiatalok, mint a korábbiak
voltak?

– Nem lehet azt mondani,
hogy rosszabbak, mert tényleg
nem rosszabbak, inkább má-
sok, mint régebben. Az idősebb
korosztályok mindig is a „bez-
zeg az én időmben” felkiáltás-
sal beszéltek, gondolkodtak és
mondtak véleményt a korabeli
gyerekekről, ez így van termé-
szetesen manapság is. Termé-
szetes, hogy a mostani gyere-
kek mások, mint amilyenek mi
voltunk; sokkal több és merő-
ben más hatások érik őket.
Ezek az esetenként szélsősége-
sen különböző, sokszor egy-
másnak is ellentmondó, a
mindnyájunkat körülvevő, el-
lentétekkel, mindenféle problé-
mákkal terhelt világ sokkal
erőteljesebben hat a gyerme-
kekre, mint a korábbi években,
vagy akár 40-50 évvel ezelőtt.
Legnagyobb hatással és szemé-
lyiség alakító erővel kétségte-
lenül a telekommunikációs for-
radalom „vívmányai” vannak
rájuk, különösen, szinte beé-
pülve a mindennapjaikba a te-
levízió és az internet. És ter-
mészetesen az olyan, az egyéni
lelki, intellektuális és eseten-
ként a testi fejlődést is befolyá-
soló játékok, amelyekről mi,
felnőttek korábban nem is hall-
hattunk.
Nem rosszabbak a mai gyere-
kek, inkább mások, mint a ko-
rábbi generációk – az idők is
változtak, talán bonyolultabb
lett, mint volt korábban – és
emiatt nehezebben igazodnak
el a világban, mert nincsenek
egyértelmű fogódzóik. Az is-
kolai nevelés próbálja ugyan
orientálni, segíteni a világban
való eligazodásban a gyereke-
ket, de ők az iskolán kívül nem
mindig ugyanazt hallják, nem
mindig ugyanazzal találkoz-
nak, mint amit tőlünk hallanak,
így gyakran nem tudják, mihez
is kell, szabad, vagy éppen cél-
szerű alkalmazkodni.
Nagy baj, sőt, hiba, hogy a
gyerekekkel sokszor nem be-
szélgetnek eleget, nem szakíta-
nak időt rájuk a felnőttek.
Reggel otthon ezt hallják;
siess, mert elkésünk, utána
egész nap az iskolában vannak,
itt is diktálja a tempót az előírt
tananyag; csináld ezt, csináld
azt, lehetőleg minél gyorsab-
ban. Délután különórák, ahova
vagy a szülők viszik őket, vagy
itt vannak az iskolában, utána
sietősen haza és máris vége is
a napnak. Nincs igazán arra le-
hetőség, hogy ráérősebben,
csak úgy, legyen a gyerek, és
ne megbeszéljen vele valamit a
szülő, hanem csak úgy elbe-
szélgessen.

– Több mint harminc éve van
a pályán, mindig első és második
osztályosokat tanít. Miért csak
ezt a két osztályt?

– Egyrészt azért, mert ami-
kor idekerültem, második osz-
tályt kaptam, és valahogy ké-
sőbb is így alakult. Másrészt
azért, mert talán ez a leghálá-
sabb korosztály. Ha valakit
megkérdeznek, az elsős tanító

nénijére biztosan emlékszik.
Természetesen több, meghatá-
rozó pedagógus van az ember
életében, de az elsős tanítók
mindig köztük vannak. Ezen
kívül az első osztály meghatá-
rozó az iskolához meg a tanu-
láshoz való viszonyban, sok
minden eldől itt. Megtanul osz-
tályközösségben élni a gyerek,

ahol érik örömök és néha ku-
darcok is. Megtanulja feldol-
gozni, hogy soha ne félve,
hanem örömmel jöjjön az isko-
lába. Szerintem ez a legfonto-
sabb.

– A harminc év alatt válto-
zott-e a tanításhoz való hozzáál-
lása? Oktatási módszerek, tör-
vények jöttek-mentek, meg kel-
lett-e változtatni lényegesen a
szemléletét? 

– Az eddigi pályám során
többféle tanítási mód volt már
divatban, többféle módszer
szerint tanítottunk. Most a
Nemzeti Kiadó Játékház c. tan-
könyveit használom, de én,
mint személyiség, sem pedig a
tanításhoz való viszonyom,
nem változott. Persze igyekez-

tem, hogy a szemléltető anyag-
ban, a tankönyvekben mindig
újítsak, de az első osztályban a
feladat ugye mindig ugyanaz:
meg kell tanítani a gyerekeket
írni és olvasni. Nem találko-
zom mostanában olyannal, aki
ne gördülékenyen sajátítaná el
az írás és az olvasás készségét,
valószínű ez köszönhető annak

a módszernek is, amit most
használunk.

– Mekkora a verseny az álta-
lános iskolák között?

– Természetesen van ver-
seny, mindenki igyekszik meg-
találni a gyerekének a legmeg-
felelőbb iskolát, tanítót. Kiala-
kulnak divatok is: mikor, mi a
felkapottabb, ugyanakkor na-

gyon fontos az is, hogy milyen
osztályba kerül a gyerek, mi-
lyen lesz az osztály közössége.

– 98 óta helyi politikus, nem
sokkal előtte lett a Fidesz tagja,
mi vonzotta a politikához?

– Én közösségi alkat va-
gyok, mindig is ilyen voltam.
Balatonfüreden is kerestem
egy olyan közösséget, ahova
hitem, értékrendem szerint is
tartozhatok.

– Változatlanul jól érzi magát
ebben a közegben mint a Fidesz
helyi elnöke?

– Igen, szép számmal va-
gyunk tagok a Fideszben, és
igen nagy a támogatói kör is,
akikre mindig számíthatunk.
Balatonfüreden igyekszünk le-
hetőség szerint mindent egyez-

tetni a másik politikai oldallal,
itt soha nem volt és reményeim
szerint nem is lesz sárdobálás.
Mind a jobb és mind a balolda-
lon is olyan emberek a megha-
tározók a városunkban, akik
nem ellenségeskednek, nem a
konfliktust, hanem a város pol-
gárai számára a legjobb megol-
dást keresik. Nem tapasztaltam

még olyat egyik oldal részéről
sem, hogy személyeskedésbe
torkollottak volna a viták. Úgy
érzem és látom, hogy az álta-
lunk képviselt értékekre; a
kultúra, hagyomány tisztelete,
az általunk, és a Polgári Sza-
lon által szervezett kulturális
rendezvényekre van igény, ér-
deklődés a városban. Próbá-
lunk a mi és a város polgárai
érdeklődési körének megfe-
lelő, érdekes, alkotó, művész
embereket hozni ide, ami sok-
aknak nagy élményt jelentett
eddig is, és reményeim szerint
jelent majd a jövőben is. A
polgári bál szervezésébe is
azért kezdtünk bele, hogy le-
gyen télen is egy elegáns, és
színvonalas előadóknak is
teret adó társasági esemény,
ahol részt vehetnek a helyiek,
de más városokból, a megyé-
ből és az ország több pontjáról
a vendégek.

– Közmegelégedésre a helyi
politikai békét jelzi az is, hogy az
itteni Fidesz nagyobb hangsúlyt
helyez a polgári értékek felmuta-
tására, mint a harcias politizálásra.

– A városnak jobboldali ve-
zetése van, ilyen értelemben
nincs miért küzdeni. Füreden
másként mennek a dolgok
többnyire, mint országosan.
Nagyon nagy, meghatározó
szerepe van ebben dr. Bóka Ist-
vánnak, a város polgármesteré-
nek.

– Egyelőre nem tudjuk, mi-
lyen hangulatú országos válasz-
tások elé nézünk, de úgy tűnik,
hogy kilökné magából a helyi po-
litikai elit a szélsőségesen poli-
tizálókat.

– Nem számítok durva
kampányra, de persze igyekez-
nek majd a politikai szereplők
erőteljesen megmutatni magu-
kat és világosan elkülöníteni,
elhatárolni az egyes programo-
kat egymástól, de ez természe-
tes.

– Mi újság a megyei közgyű-
lésben, ahol ebben a ciklusban a
közgyűlés tagjaként dolgozott?

– A költségvetés tárgyalása
során ott is szembesülni kellett
a megszorításokkal. Nagy vi-
hart kavart a közművelődési
intézet és a sporthivatal meg-

szüntetése. Az iskoláknál – ami
Balatonfüredet is érinti – a kol-
légiumi férőhelyek kihasznált-
ságáról tárgyal majd a megye a
városi önkormányzattal. A
gimnázium kicsi, ötvenfős
lánykollégiumát – ami 89 szá-
zalékban kihasznált – és a ker-
tészeti szakképző iskola
nagyobb, koedukált kollégiu-
mát kívánnák összevonni. Ne-
hezíti a döntést, hogy a gim-
náziumi kollégiumban a tanul-
mányi átlag az iskola átlaga
fölött van; sok szülő és diák,
aki ezt az iskolát választja, szá-
mít erre a kollégiumra. Ugyan-
akkor sajnos sem a megye, és
sem a város költségvetése nem
teszi lehetővé, hogy ezt a kü-
lönlétet továbbra is fenn lehes-
sen tartani, ezért nehéz lesz ez
a döntés is.

– Kit kérdez tovább a képvi-
selő stafétában?

– Lázár János képviselőtár-
samat arról, hogy mennyire
valós az állítás, hogy: „Bala-
tonfüred a bor városa”…

Csorba Kata

Képviselő staféta: Hári Lenke

Névjegy
Hári Lenke a balatonfüredi képviselő-testület és a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés tagja, a füredi Fidesz elnöke. Az Eöt-
vös József Általános Iskolában tanít, Arácson él. Sokat van
családja körében, szeret barátaival találkozni, beszélgetni,
egy-egy jó filmet megnézni, könyvet olvasni és tevékeny-
kedni a kertben. Amikor az iskolai elfoglaltság engedi –
ősszel, tavasszal – párjával leginkább az országon belül
szoktak kirándulni, üdülni. Füred mellett erősen kötődik
Pápához – itt járt középiskolába – számára az ottani diá-
kélet, az irodalmi élet, a baráti kapcsolatok életében mind-
máig meghatározók maradtak.

Nem kell harciasan politizálnia a füredi Fidesznek, inkább a polgári
értékek, a kultúra, hagyomány tiszteletére van igény

Az Eötvös iskola tanulói-
nak reneszánsz táncával kez-
dődött az idei diplomaátadó
ünnepség, ezt követően vers-
sel és énekkel köszöntötték a
nyugdíjas pedagógusokat.

– Az emlékdiploma átadása
alkalom a visszatekintésre, pe-
dagógus pályájuk elejére. Bi-
zonyára felidézik azt a több
évtizedes küzdelmes, de a sok-
sok szép örömteli órát eredmé-
nyező oktató-nevelő munkát,
amikor a gyermekeket megis-
mertették a mesék világával, a
betűvetés, a számolás tudomá-
nyával – fogalmazott köszön-
tőjében dr. Bóka István polgár-
mester, aki ebben az évben öt
emlékoklevelet adott át.
Arany oklevélben részesült
Benke Györgyné, az Eötvös
Lóránd Általános Iskola nyug-
díjas tanítónője, aki 1958-ban
végzett a székesfehérvári Vas-
vári Pál Állami Tanítóképző-
ben. Szintén arany oklevelet
vehetett át Láng Gáspár, aki az
Eötvös Loránd Általános Is-
kola igazgatója volt, és aki a
dombóvári Apáczai Csere Já-
nos Tanítóképzőben szerzett
oklevelet szintén ’58-ban.
Gyémánt kitüntetést kapott Hil-

bert Ernőné, a Bem József Ál-
talános Iskola nyugdíjas tanító-
nője, ő 60 évvel ezelőtt végzett
a pápai Ranolder Líceum és
Népiskola Tanítóképző Intézet-
ben. Ugyancsak gyémánt okle-
velet vehetett át dr. Südy István,
az Eötvös Loránd Általános Is-
kola nyugdíjas tanára, aki az
Angolkisasszonyok Veszprémi

Népiskolai Tanítóképző Intézet-
ben végzett.
Vas oklevélben részesült Rosta
Lajos, a Radnóti Miklós Álta-
lános Iskola nyugdíjas tanára,
aki a soproni Evangélikus Nép-
iskola Tanítóképző Intézetben
szerzett tanári diplomát 65
évvel ezelőtt.

ban

Nyugdíjas pedagógusok köszöntése

Hilbert Ernőné 60 éve szerzett tanítói oklevelet, a gyémánt diplomát
dr. Bóka Istvántól vette át

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbiakban értesítjük Önöket a Polgármesteri Hivatal
év végi (ünnepek körüli) nyitvatartási és ügyfélfogadási idejéről:

2009. december 18. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8-12 és 13-16 óráig
2009. december 19. (szombat) technikai szünet, nincs ügyfélfogadás

2009. december 24. (csütörtök) munkaszüneti nap

2009-ben az utolsó munkanap december 23. (szerda), ügyfélfogadás: 8-12 és 13-16 óráig

2009. december 28. és december 31. között a Polgármesteri Hivatal
technikai okokból zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel.

2010-ben az első munkanap január 4. (hétfő), ügyfélfogadás: 8-12 és 13-16 óráig

Kérjük, hogy ügyeik intézése során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek!

Köszönettel:
dr. Tárnoki Richárd jegyző
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A Honderű című folyóirat-
ban 1845 nyarán megjelent ba-
latonfüredi tudósítás szerint a
„Színház körül is nem kevés
elevenség mutatkozik. Az are-
na még idén föl lesz építtetendő
s benne az előadások megkez-
dendők; a színház pedig bolthaj-
tás alá vétetni s páholyokkal
elláttatni terveztetik.”

A tudósító által leírt terve-
zett intézkedések késztethették
1865-ben Roboz Istvánt a Ha-
zánk s a Külföld című lapban
arra a közlésre, hogy Balatonfü-
reden „1846-ban már állt a kő-
fallal kerített színkör”. Ezzel
elindított egy láncreakciót, a
téves közlést egyik szerző a má-

siktól átvette, s a színháztörté-
neti irodalomban az rögződött,
hogy 1846-ban véglegesen fel-
épült a füredi nyári színkör, és
elsikkadt a valóság: a kőszínház
átépítésének, s ezáltal megmen-
tésének kísérlete.

Ha a nyári színkör 1846-
ban véglegesen felépült vol-
na, akkor miért kellett 14 év
múlva egy teljesen új színkört
építeni? Az Országos Levéltár-
ban megtalálható Adler József
fürdőorvosnak az 1846. évi für-
dőidényről a helytartótanács és
Zala megye számára készített
hivatalos jelentése, amely meg-
világítja a füredi színházépítés
történetének homályos részletét:
„A T. Uri Választmány T. Ne-
mes Zala Megye megegye zé -
sével az álló Magyar Nemzeti
Színházat magossabra emel-
tetni, bellül egy emeletű páho-
lyokkal, kívül és hátul pedig
még több mellékes szobákkal a
színészek számára ellátni hatá-
rozta, az angol-kertben kez-
dett, de eddig bé nem végeztetett
nappali színkörnek falait pedig
lebontattni, és köveit eladattni
rendelte…” A két füredi szín-
házépület: az 1831- ben felépí-
tett kőszínház és az 1841-
42-ben felépített nyári színkör
(Aréna)  útja 1846-ban ke-

resztezte egymást: elhatároz-
ták az Aréna lebontását és a
kőszínház átépítését. Kí sér-
letet tettek a nemzeti kegy-
helynek szá mí tó kőszínház
megmentésére és nyári színie-
lőadások számára alkalmas sá
tételére.

Varga Lajos főbírónak a kő-
színház átépítése ügyében kifej-
tett magánvéleménye, amelyet
Bogyay Lajos megyefőnöknek
küldött 1852. január 23-án kelt
leveléhez mellékelt, bizonyítja,
hogy az Aréna nem épült fel, s
még 1852-ben is le akarták bon-
tani, köveit pedig a kőszínház
átépítéséhez felhasználni: „A
félben levő Are nát el lehet bon-
tani, mivel a’ Színház ugy is
nyári Színházzá fog átalakít-
tatni.” „Ha az Arena, melly már
pusztulásnak eredett, de nem is
használtatott, használtatnék
színi előadásokra, és el nem
bontatnék, tulajdon kőfejtőmön
ingyen fogok elegendő követ
adni a Színházhoz…”

Némethy Pál fürdőtelepi
gyógyszerész pénztárnoksága
idején, 1846-ban Hetényi József
színigazgató a színház elő-füg-
gé nyére költött. 1846-ban kő-
műves és asztalos, 1847-ben
ács, 1848-ban festő dolgozott a
színháznál. 1850-ben a tetőt ja-

vították, de az átépítés nem va-
lósult meg. Rendszeresen fizet-
tek Drexler Máté köpölyöző
mesternek, a szín ház gondnoká-
nak, akinek a kötelessége volt a
színházi óra felhúzása.

1850-től Écsy László fürdő-
felügyelő lett a színház pénztár-
noka, akit Bogyay Lajos
megyefőnök 1851. november 7-
én megbízott a színház át -
alakítási terveinek és költség-
vetésének az elkészíttetésével.
1852. január 14-én Écsy a terve-
ket átadta Varga Lajos főbíró-
nak. Hatalmas összegbe, ösz-
szesen 5721 forint 10 krajcárba
került volna az átépítés. 

Varga Lajos,  a színház  fel-
ügyelője 1852. január 23-án   el-
küldte az átalakítási terveket a
megyefőnöknek, és részletesen
kifejtette a kőszínház átépítésé-
nek okait és célját: „A’ mostani
Színház a’ b.füredi fürdő vendé-
gek élvezetére meleg  nyári na-
pokon nem célszerű, mert falai
nagyon alacsonyak, teteje fasin -
dellyel fedve lapos, ez alatt
majdnem érintkezésben van a’
bolthajtásos deszkázat, követ-
kezve ezen két vékony borítá-
son a’ nap melege áttűzvén, a’
színház igen füledté vál, mit az
is elősegít, hogy a’ néző hely a’
föld be van sülyedve…” Ezután

tovább sorolta a levegőtlen épü-
let hiányosságait, s levonta a kö-
vetkeztetést: „Illy körülmények
között, de nem is a legcélsze-
rűbb Színészeti Társaság miatt a
B.füredi Nemzeti Színház el-
alyasodik ’s elenyészik a Nem-
zet, Haza, Megye és a’ haza-
fiuság szégyenére, eléggé kima-
gyarázható kárára.” Az épület
megmagasításával, egy felső
ablaksor beépítésével, zsindely
helyett cseréptetővel, a nézőtér
és a színpad átalakításával a
színházat közadakozásból
„nyári színházi modorban”,
„valódi nyárias fél aréna” for-
mára át kell alakítani, és állandó
társulatot szerződtetni. 

1852-ben Ferenc József lá-
togatása miatt költöttek a szín-
házra, de az átépítéshez szük-
séges hatalmas összeget a meg-
változott politikai viszonyok
között nem sikerült előterem-
teni. 

Az 1846-os döntést követő
hat esztendő alatt történtek
egyértelműen bizonyítják, hogy
Bogyay La jos me gyefőnök,
Varga Lajos főbíró, Écsy László
fürdőfelügyelő megkísérelték a
kőszínház megmentését, s ha
nem is bontatták le, egy időre
ejtették az Arénát. Az új szín-
kör felépítésével 1861-től a kő-

színház eredeti funkciója
megszűnt. Egy időben két
színházat a fürdővendégek
nem tudtak fenntartani. A
színigazgatók sem fizettek bér-
leti díjat 1868-tól a kőszínház
után.

A kőszínház épületének
megtartásáról, hasznosításáról
nem mondtak le rögtön. Hu ray
István, a színkört építő bizott-
mány jegyzője Zala megye ala-
pítványi pénztárakat kezelő
bizottmányához írt levelében
be jelentette az új színkör építé-
sének megkezdését, és kérte,
hogy a színkör felépülte után a
régi színház épületét engedje át
a bizottmány, hogy annak föld-
szintjén födött sétány és tár-
salgó, az emeleten pedig bér-
szobák létesülhessenek. A kő-
színház épületében létesítendő
társalgó és ol vasóterem terve
1867-ig volt napirenden. Mi-
után a régi színház épü le tének
becsértékét a színkört építő bi-
zottmány 1868-ban megkapta,
az ügy lezárult. A tervbe vett
funkciók 1879-ben az előző
évben lebontott kő színház he-
lyén felépített gyógyterem
által valósultak meg.

Lichtneckert András
főlevéltáros

Kísérlet a füredi kőszínház megmentésére 1846–1852
Az 1831-ben fölépült kőszín-

ház mellé 1861-re elkészült

az Aréna, a nyári színház is.

Mivel a fürdővendégek nem

tudtak két színházat fenn-

tartani, 1878-ban a kőszín-

házat lebontották. Helyén

alig egy év múlva  felépült a

Kurszalon, azaz a Gyógy-

terem, a mai Anna Grand

Hotel díszterme.

A Helytörténeti Egyesület
ünnepélyes közgyűlésén mu-
tatták be azt a két naplót,
amely felbecsülhetetlen doku-
mentum a 19. század közepé-
nek füredi életéről.

Egy soproni úrilány,
Slachta Etelka, a korszak prü-
dériájához képest erotikusnak
mondható naplóját és Écsy
László fürdőigazgató 1850-52-
ben és 1856-ban írt feljegyzé-
seit Katona Csaba történész,
levéltáros szerkesztette kötetbe
a Balatonfüred Városért Köz-
alapítvány kiadásában.
Écsy László meghatározó
alakja volt a 19. századi Bala-
tonfürednek. Több mint félszá-
zados fürdőigazgatói munkája
(1835-1889) alatt kisebb-na-
gyobb kihagyásokkal pontos
diáriumot, azaz naplót, leltárt
vezetett a gyógyfürdő életéről.
A hivatalnoki pontossággal ve-
zetett napló 1863 és 1892 kö-
zötti fejezeteit Lichtneckert
András főlevéltáros már közre-
adta idén februárban ugyan-
csak a füredi közalapítvány
jóvoltából. A most megjelente-
tett naplóban az eddig még
nem publikált korábbi évek
történéseiről olvashat az utó-
kor. 
Katona Csaba elemzése szerint
a naplóból kiderül, hogy a leg-
sötétebb elnyomás koraként
bemutatott 1850-es évek alatt,
a száműzetésben lévő politiku-
sokat kivéve, ugyanazok gyó-
gyultak, élték a társasági életet
Füreden, mint 1848/49 előtt.
Az igen részletesen feljegyzett
Écsy napló azért is különösen
értékes, mert feltérképezhető
belőle a 19. századi fürdőélet a
maga teljességében.
A soproni Slachta Etelka 1841-
ben özvegy édesanyjával érke-
zett Füredre pihenni, és nem
utolsósorban férjet találni ma-
gának. A művelt, több nyelven
beszélő húszéves csinos lány-
nak sokan tették a szépet július

15-e és augusztus 3-a között,
amelyről naplójában részlete-
sen beszámol, mígnem megis-
merkedett Szekrényessy Jó-
zseffel, későbbi férjével. Slach-
ta Etelka kilenc gyermeke kö-
zül a legismertebb Kálmán fia
lett, aki 1880-ban elsőként
úszta át a Balatont Füred és Si-
ófok között. Slachta Etelka

naplója szerint füredi tartózko-
dása során séták, bálok, titkos
vagy kevésbé titkos találkák
követték egymást. Az érdekes
személyiségrajz, a tipikus női
napló, nemcsak szórakoztató
olvasmány, de kitűnő ábrázo-
lása is az 1841-es nyári Füred-
nek.

csk

A fürdőigazgató és a soproni úrilány naplója
Katona Csaba újabb helytörténeti könyvei

Slachta Etelka húsz évesen, 1841-ben érkezett édesanyjával Füredre
nyaralni, ahol későbbi férjével is megismerkedett

Zatkalik András újságíró
újabb kötetben foglalta össze
Balatonfüred kitüntetettjeit. A
2003-ban kiadott összesítés
után a mostani könyvben 2004-
től napjainkig szerepelnek a
város díjazottjai. Megtalálha-
tók itt a díszpolgárok, a Pro
Urbe díjasok, a közoktatás, a
sport, az egészségügy, a köz-
igazgatás, a kultúra, a szociális
munka és a környezetvédelem

terén kimagasló tevékenységet
végzők. Életrajzzal szerepel-
nek az év rendőrei, az év vál-
lalkozói, de számba vette a
szerző a díszoklevéllel, a Kiss
Ernő-díjjal kitüntetetteket és a
Quasimodo költőverseny díja-
zottjait is. A Balatonfüred Vá-
rosért Közalapítvány soroz-
atában 48-ként megjelent kötet
bemutatóján dr. Bóka István
polgármester, megragadva az

alkalmat, a város díszoklevelét
adta át a kötetben is szereplő
Zsuffa Leventének, Kovászna
volt polgármesterének, aki ta-
valy nem tudta átvenni az elis-
merést. A polgármestertől vette
át az alapítvány kulturális
nagyköveti oklevelét a szerző,
Zatkalik András is, mivel a ki-
adónál már a harmadik köny-
vet szerkesztette.

csk

Füredi kitüntetettek egy könyvben

A germeringi St Johannes
Bosco Plébánia egyházközsé-
gének a meghívására október
23-26. között vendégeskedett
a balatonfüredi Római Katoli-
kus Plébánia Templom család-
tagokkal kibővült énekara és
a Plébániai Családközösség
néhány tagja Germeringben.

A két egyházközösség kö-
zött már 1998-ban a városok
közötti testvérvárosi együttmű-
ködés létrejötte elején kezdő-
dött a partner kapcsolat. A
mostani látogatás volt hivatott

felújítani és új élettel tölteni
meg ezt az elmúlt tizenegy
évben nem igazán működő
partnerséget. A 43 fős csoport-
ban örvendetes módon három
generáció képviseltette magát:
az idősek, akik a kapcsolatot
alapították, a középső korosz-
tály, akik felújítják, és gyer-
mekek akik remélhetőleg foly-
tatni fogják.
A négynapos látogatás a ven-
déglátók jóvoltából szép prog-
ramokkal – neuswansteini ki-
rándulás, müncheni városnézés
– kellemes és jó hangulatú

együttlétekkel telt el.
A vasárnapi szentmisén ének-
karunk látta el a zenei szolgá-
latot, utána pedig egy rövid
hangversenyt adott, amelyen
részt vett Andreas Haas főpol-
gármester úr is. A hangversenyt
Rábaközi Rita gyönyörű éneke
tette változatossá. A vasárnap
esti szeretetvendégségen a cso-
port gyermek tagjai adtak elő
egy kedves kis műsort.
A záró rendezvényen mindkét
részről kifejezésre jutatták az
igényt a partner kapcsolat fel-
újítására.

Felújítják a partnerkapcsolatot
a germeringi és balatonfüredi
katolikus egyházközösségek

A germeringi és a füredi katolikusok között már régi a kapcsolat. Most a füredi kórus járt Németországban



Hull a hó és hózik - énekeljük örök
gyermekként Mici mackó dalát, s
reménykedünk, hogy nemcsak a
mesében, hanem a valóságban is
fehér karácsonyunk lesz Füreden.
És lesz finom hideg, roppanó jég a
lábunk alatt, szánkózás és sinkó-
zás, és a pincében baráti borozga-

tás, és szépen szóló muzsika a
templomokban, és lesz gyönyörű
szép nagy-nagy karácsonyfánk.
És mi ott újra gyermekek lehe-

tünk, s nem gondolunk a rosszra,
és szívünkben béke lesz és nyuga-
lom, miként az lesz a hófödte fü-

redi tájban is.

     Amikor a hőmérséklet decemberben
éjjelenkint kezd a 0o alá süllyedni, a Ba-
laton vidáman hullámzó, locsoló felszí-
nén jéghártyák kezdenek megjelenni.
Először a partok mentén, a csendes, se-
kély vízben keletkezik kis, néhány milli-
méter vastag hártya, de ezt is könnyen
feltöri a szél, illetőleg a hullámverés.
Csak ha igen hideg és szélcsendes éjsza-
kán a tó vize kisugározhatja melegét,
akkor keletkezik erősebb jég a nádasok-
ban, öblökben. Ezt már nem tudja min-
den kis locsolás feltörni. Ha mégis
feltörte, akkor a jégdarabok a tó vizének
csendes áramlásával kievickélnek a nyílt
tóra, és fékezik a hullámzást. Még egy-
két csendes, hideg éjszaka, s az egész tó
felszínét belepi a jég, most már a szél
nem tud hullámokat kelteni, s a jégnek
van ideje meghízni. Sokszor megesik,
hogy amikor a jég már deciméter vastag,
akkor is feltöri valami erős északi vihar,
s a jégtáblákat kihajtja a déli part elé, ott
összezsúfolódnak, egymásra szorulnak,
mint a cserépzsindelyek; a halászok nagy
bosszúságára, mert az ilyen jég alsó ha-
tára rendetlen, egyes tábladarabok ki-
nyúlnak belőle lefelé, és megakadá-
lyozzák a háló húzását a jég alatt. (...)
     A kemény, vastag jégpáncélon igen
kedves sportolás lehetséges, ha nincs a
jégen sok hó. A télen gyakori, erős szelek
azonban gondoskodnak róla, hogy lesö-
pörjék róla a havat. Az üvegszerű, vastag
jégen kitűnően lehet korcsolyázni, faku-
tyázni, sőt a legnagyobb arányú jégsport
is lehetséges, ti. vitorlás szánokkal szá-
guldhatunk mindenfelé. Csak a turolá-
sokra kell nagyon vigyázni! Az első
kísérletek alkalmával, a 90-es években
szemtanúja voltam annak a jelenetnek,
amikor egy vitorlás szán nekirohant a tu-
rolásnak, összetörött, és utasai majdnem
háromszáz métert csúsztak a hasukon a
jégen, peregve, mint az elhajított jégda-
rab. Szerencsére kisebb horzsolásokon
kívül semmi bajuk nem történt, mert igen
vastagon fel voltak öltözve.
     Mindenkinek ajánlhatom, hogy ilyen-
kor, amikor vastag a jég, és már vannak
rajta turolások, menjen le Alsóörsre, vagy
Balatonfüredre, vagy Révfülöpre, a déli
parton Szemesre, Boglárra, vagy Fo-
nyódra, s láthat nagyszerű turolásokat, és
élvezheti a jégsportokat. Legkevesebb tu-
rolással kell számolni a keneseieknek,
mert itt közvetlen a partok mentén torló-
dik fel a jég, a tó tükre igen nagy darabon
teljesen sima. Ha a jég már nagyon erős,
akkor az egész tó hosszában nemigen
lehet vitorlás szánnal végignyargalni,
mert valami hét turoláson kellene keresz-
tülvergődnie.

     Nagyon érdekes a téli halászat is, sok
ősi elemet őrzött meg, de ezt már sokan
leírták. A tó jegének tanulmányozásakor
gyalog jártam a jégen, a csizmatalp alá kö-
tött, kis zsámolyszerű jégpatkóval. Feled-
hetetlen, nagyszerű képek nyíltak
előttem. Két télen át sátorban aludtunk a
jégen báró Eötvös Loránddal felváltva,
minden héten én négy napig, ő a hét
végén három napig. Akkor próbáltuk ki az
azóta világhírű Eötvös-féle csavaros mér-
leget.
     Volt olyan éjszakám, hogy alig bírtam
a sátorban maradni, annyira nagyszerű
volt künn a szabadban. Ragyogó holdvilág
ömlött végig a hófoltos jégmezőn, a csil-
lagok szinte sziporkáztak, s a végtelen
nyugalmat és csendet csak a jég hatalmas
durranásai szakították meg. A velem volt

halászokat első ízben megkérdeztem,
hogy nem kell-e félni, hogy alattunk is el-
reped, s beleveszünk a vízbe. Kinevettek.
Amikor durrog, akkor hízik erősen a jég,
s nincs ok a félelemre, a repedés nem is
mindjárt látható, csak néhány óra múlva
tágul ki úgy, hogy észre lehet venni. Való-
ban, a műszersátor alatt keletkezett repe-
dés a műszer szörnyen kényes ingáját
csak éppen egy kicsit megremegtette, de
nem térítette ki. 
     Szélviharban is nagyon szép a kép, bár
gondolhatjuk, hogy nem kellemes! De
nagyszerű érzés a viharral szembeszállni,
s látni azt a hatalmas munkát, amit a Ba-
laton ura, az északi szél képes teljesíteni!
        De mennyi változatosság! A mi Bala-
tonunk kimeríthetetlen!
        (1942)

Cholnoky Jenő: A Balaton télen (részlet)
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Mekkora hó Füreden! Ilyen nagy hó nincs is. Vagy volt valamikor? Ez a fénykép 1942-ben-ben készült Füreden, a piros templom előtt. A
magamfajta idős ember s persze a kortársaim úgy emlékeznek, hogy a mi gyermekkorunkban igenis ilyen telek voltak. (Akkor még a só is
sósabb volt – írja Mikszáth a nosztalgiázókról.) A fiatal olvasóknak írom: valóban voltak ekkor havak, itt Füreden. Beszélgessenek el a
nagyszüleikkel, tán a szüleikkel is, mindenki emlékszik ilyen telekre. Mostanság meg? Van olyan év, hogy a szánkót sem kell lehozni a
padlásról, nemhogy a hólapátot.
A szánkón a Simon família fagyoskodik, illetve örül a télnek. Az első szánkón Simon Károly postamester a kocsis. A kép Simon Károly
családi albumából származik.  Hogy miért tőle kértem kölcsön? Mert a Balatonfüred Városért Közalapítvány sorozatában hamarosan meg-
jelenő, a díszpolgárokat bemutató s most éppen róla szóló könyvben számtalan érdekes füredi fotó szerepel, köztük ilyen ritkaságok is. De
úgy vélem, nem is a fotó ritka, hanem az ekkora hó Füreden.

p.m.



Éjfél száll a nagytoronyra,
szárnyaival beburkolja
     hideg kőfejét.

Vaksötétben vágtat a fagy,
csengő szánjaival a nagy
     éjszakából jött.

Elaludtak a csillagok?
Nyakig betakaróztak ott
     fenn a mennyeken.

Hol rejtőzik hát az ünnep,
ha a csillagok eltünnek,
     sehol semmi fény?...

Láthatatlan vándorol a
falu népe a templomba
     fagyott utakon.

Kopog a sok cipő, csizma,
az éj kimondatlan titka
     ül az ágakon.

Sötétben, fagyban, szótlanul
jönnek egyre, míg csontosul
     alattuk a föld,

s minden sötét árnyon halvány
piros fénnyel, el-elhalván -
     átdereng a Szív.

Görgey Gábor:
Falusi karácsony

Bodosi György:
Tél. Köd
Fönn fenyőágán szikrázik a Csillag,
tudom - bár láthatatlan. - Vak vagy
rikoltozzák a vadludak az égen.
Alant szűz havat tapod a léptem.
Hová? Meddig? - Szomszédok, barátok,
okos szavak: mondjátok merre jártok?
Hol járunk? S mikor, hogy jutunk ki végre
a faluvégre... Nem oda: az Égbe!

A költőnek csak a kora pátriárkai (85 felé
jár már), de szelleme, frissessége a régi.
Gyakorta feltűnik Pécsely és Füred között,
hóna alatt egy új verssel, antik drámával,
lírai emlékezéssel. 

Részlet a Magyar Filmhíradó 1937-es felvételéből. Kép: www.nava.hu
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Téli élet a Balatonon (1930) Jégvitorlások 1937-ből. Kép: www.nava.hu

Illyés Gyula:
Rajtakapva
A fagy az úti sárba

acéltűt villogat.
Piros a szél-sikálta

mennyboltozat.

Köti a jég a tóra
gyors hálószemeit.

Vakondok kúpja csontra
keményedik.

Varjú rikácsol; harsan
észak, nyugat, kelet.

Terjed föltarthatatlan
a nagyhideg.

Onnan a tihanyi hegyről átláthatott Füredre
a költő. Illyés Gyula (1902-1983) láthatta a
csupasz fák fölött átnézve a Lipták-ház kémé-
nyéből kanyargó füstöt, s tudta, a decemberi
hidegben jó barátai, az élő magyar panteon
tagjai várják őt.



     Balatonfüredre este érkezem, valamivel nyolc óra
előtt, a lámpák még égnek az utakon. A fényük halvány-
sárga és halványsárgák a házfalak is. A kiegyensúlyozott
és egyszerű empire homlokzatok nyugodtan tűrik a vil-
lanyfényt, Blaháné házát látom és a kápolnát, ahol dakty-
lusok dícsérik az Urat, csakúgy, ahogy a fürdőházon is
disztichon dícséri a tó erejét. A jobbára emeletes épületek
nagyrészén lehúnytszemű zsaluk, a szobák alszanak, tél
van. Az aránylag bőséges villanyfényekben s az emeletes
házakban van valami városiasság s a Balatonnak lejtő

nagy négyszögű tér ilyenkor télben még szebb, mint nyár
idején. A fák nem zavarják meg szép arányait. Nyolc óra
után csak két fényforrás világít e téren, melynek közepén
a gyógykút jelzi, hogy ez itt a vidék közepe. Az egyik
lámpa a szanatórium kapujában, a másik "a Grand" előtt
jelzi a bejárást. Füreden minden csendes.
      Ez a csend valahogy még a mult századból maradt itt,
annak is az elejéről, mint az empire épületek. Ezek szeré-
nyek és valahogy jómodorúak, mint egy úriember, aki a szá-
zad második felében sem változott pénzemberré, hanem
megőrizte életet őrző szokásait: a hajlamot a tünődésre, a
függetlenséget a lázas becsvágyaktól és mosolyog azokon,
akik sietnek. Füreden az emberek nem sietnek. Itt talán a
postás is csak ballag, eltünődve azon, hogy érdemes-e hírt
hozni a világból, hírt, mely lehet ugyan jó is, de rossz inkább
lehet. Füred öreg. Nem abban az értelemben, amelyben ez
a szó: öregség ellenlábasa ennek a szónak: fiatalság, hanem
abban az értelemben, amelyben az öreg szó rokonszava a
bölcsnek. Aki ideérkezik, erre a lapályi varázshegyre, holt-
biztosan szert tesz egy csöppnyi betegségre, egy csöpp
csöppet sem súlyos, ám üdvös betegségre, amely éppen arra
jó, hogy kímélje magát. Annyira, amennyire mindenkinek
kellene, aki egészségesen akar élni. Miért jutnak eszembe
itt, Du Bellay szelíd és bölcs sorai: "Boldog, ki mint Ulysses,
száz szép mérföldet bolygott - s járt gyapjas aranyért, mint
Jázon, régi hős - s ki tűzhelyéhez aztán, már mint bölcs úr
s idős - békén pihenni tért, hogy lenne csendbe boldog."
Alighanem azé, mert az a honvágy verse, s Füred valamiféle
honvágyat ébreszt az emberben, honvágyat az után az élet-
kor után, amikor a bölcsesség kéretlenül is barátként sze-
gődik az emberek mellé. Hogy lenne csendbe boldog... ki ne

érezte volna ifjan még e vágyat.
     A szanatórium derűsen-papos levegőjében, mintha
ezek a szavak lebegnének a folyosókon és az étterem do-
hánybarna falburkolatai közt. Idős szerelmespárokat látok
és bájos öregeket, akik olyan udvarias-kedvesen köszön-
nek egymásnak, ahogyan csak öregek tudnak. Egy dámá-
val találkozom, akiről vagy tíz éve tudom már, hogy
mindig fiatal marad, a zene tartja meg annak. Mozartot
játszik társalgóban csendesen, kedvesen s a szobájában
csöpp karácsonyfa őrzi emlékét itt töltött karácsonyának.

Ischli fánkkal s ó régi kincs, kínai teával vendégel meg. Mi-
lyen valószínűtlen mindez, ahogy itt leírom a más hírek-
hez szokott papíros számára, olyan valószínűtlen, mint az,
hogy az idő nem mindenütt múlik. Ó, elmult század! Ha
valaha sok pénzük lenne a füredi papoknak és szállodá-
soknak, ajánlanám, hogy a szanatórium bútorait bieder-
meier holmikra cseréljék s a falakra helyezzék el hajdani
kisasszonyok régi képmásait. Például azt a Brocky-képet,
amely Medgyaszay Kornéliát ábrázolja, menyasszonyko-
rában, vagy Marastoni három gyermekével játszó anya
képét, vagy egykori Deák Szidónia szelídpillantású leány-
fejét, vagy Borsos József derűs Bál utánját. Farsang idején
régies bálokat rendezhetnének gyertyafénynél, régi bálo-
kat, amelyeken a hangászok csak menüettet s esetleg ke-
ringőt játszanak s a vasúthoz feltétlenül elkelne néhány
régimódi bérkocsi rojtos ernyőkkel s lágyan gördülő kere-
kekkel, amelyek a lovak patáinak ütemes koppanását fes-
tik alá csendes surrogásukkal.
     Ez őszies januárban hó nélkül találtam Füredet, de
Füred hó nélkül is olyan, mintha hó párnázná útjait. Va-
lahogy azt a hangulatot érzi itt az ember, minden időben
a nyár után, amit nagyvárosokban csak egyszer érezhet:
karácsonyestén hét óra tájban, amikor a boltok már be-
zártak és a gyertyák még nem gyulladtak ki. Amikor min-
denki puhán jár, kicsit fáradtan a vásárlásoktól, kicsit
boldogan a reá váró kályhamelegtől és gyertyafénytől.
Füreden olyan emberek járnak, akik kissé már fáradtak
az élettől s ezért mintha készebben fogadnának minden
csendes örömöt, mint mások. Ez a varázsa. 
     A jelzőfény alatt betérek a vendéglőbe, amely kicsi és
fehér és alacsony íves mennyezetét zömök oszlopok tart-

ják, megbízható módon. A mennyezetről fehér, a falakról
sárga fény hullik a terembe s a halványsárga füredi újbor
bölcsen kesernyés, mint azok az italok, amelyek nem a
vért akarják felforralni, hanem álomra készítik elő a testet
s olvasásra készítik elő a lelket. A vendégek halkan beszél-
nek, Füreden nem lehet hangosan beszélni, nem annyira
azért, mert Füred gyógyhely, hanem azért, mert így illik.
Hangos beszéd nem illenék a házaihoz, a szobáihoz, a ven-
dégeihez s nem illik a borához sem. A bor teszi-e, vagy a
sárgás-fehér fények, hogy egy pillanatra úgy rémlik, az

egész városka, mint bárka úszik a vízözön felett. Valahogy
kívül van, másutt! Másutt, mint ahol az élet hajszás mun-
kahelyei és ugyancsak hajszás szórakozóhelyei, amelyek
többnyire azt juttatják az ember eszébe, hogy unatkozni
még mindig kevésbbé unalmas, mint szórakozni. Füred
azonban mondom, másutt van. Hol is? Talán egy század-
dal korábban. Ma különösen meghatódik ettől az ember,
talán azért, mert a jelen időtől irtózunk, a jövő időt aggo-
dalmasan s nem szívesen használjuk, csak a mult idő meg-
nyugtató. Szívesen olvasnám el, gondolom Vörösmarty
úr novelláját "a füredi szívhalászokról" s talán eszembe
jutnának melléje komorabb Vörösmarty sorok is: "És a
nyomor gyámoltalan fejét, elhamvadt városokra fekteti."
Tíz óra tájban az emberek, az öregek, a csendbe boldogok
is felkelnek asztaluk mellől a vendéglőkben s karosszéke-
ikből a társalgókban és a rádió mellé állnak, mint egy gyá-
szoló gyülekezet. Megadják ennek a kornak is azt, ami az
övé és szomorúak lesznek mert az ember része a világnak.
Lesétálok a partra a lombjahullató fasor alá. A ködön át
nem világlik se hold, se csillagok. A tó felől valami éles-
nyöszörgő síró hang hallatszik. Egy füredi benszülötté,
aki nyilván azt nézné erre, hogy lehet-e a közeljövőben
jeget vágni a Balatonból, megszólal: "Tetszik hallani, hogy
sikoltoz a jég odabenn?"

Magyar Nemzet
1944. január 24. 

Hiába, ez a Füred csodálatos! Még a társadalomrajzok
szigorú íróját (1912-1984) is elvarázsolja téli bájával.
Olyan elragadtatással ír róla, hogy bármelyik szépírónak
is becsületére várna Füred dicsérete.

Szabó Zoltán: Füredi jegyzőkönyv

Téli Füred, a Balaton jegéről (1903)
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Füred a Balaton jegéről (1900)

Endrődi Sándor: Hideg esték

Kányádi Sándor:
Kapar a szél
Kapar a szél, kotorász,
kormot szór a hóra.
Hagyd a kéményt, mit csinálsz,
mi kéne, ha volna?

A padlásról szalonna,
a pincéből jó bor.
Mind megette, megitta
múlt héten a sógor.
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Duruzsol a tűz, pattog a kályha,

Belemélázunk hosszan a lángba.

Húzodj' csak ide hozzám közelebb!

Mily szép ez a fény! mily jó a meleg!

Künn zúg a vihar, és tombol a tél,

Nagyokat rikkant az északi szél,

S végig a rónán, a bércek alatt,

Söpri, sodorja a sűrű havat.

Egyszerre mintha - szinte csodásan -

Nem is ülnénk már itt a szobában,

De - fázó lelkek - búsan, fehéren

Künn bolyganánk a hóban, az éjben.

Csak törekedünk előre, tovább,

A hideg, a nagy sivatagon át;

Köröttünk a hó mindent betemet;

Nincs sehol út már, mely visszavezet...

Gaál Antal:
Karácsony este
amikor az esti olvasás után
lekapcsolom az éjszakai lámpát
hirtelen koromsötét lesz a szoba
és csak lassú töprengések nyomán
kezdenek kirajzolódni a körvonalak
az ablakon át szinte láthatatlanul
bekúszó maradvány-fényben

így tisztul belőlem a félelem
hogy épp itt és most létezem

és mindig itt és most bár még néha
rám tör a vágy hogy meneküljek
pedig már rég tudom hogy nincs hova
tisztul a lélek mint az ablaküveg
a lehelet után gyermekként még
orromat hozzányomva és álmodva
határtalan hittel míg lehet

A mi jeles kortárs barátunk, költőnk, itt Füreden szép
csendben formálja egyre teljesebb életművét.

Gyurkovics Tibor:
Karácsony
Egy bizonyos idő után
akárhány karácsonyfát láthatsz,
mindig csak egyet látsz
s a többi látszat.

A többi öröm másé, idegen,
vagy elrabolt öröm,
Jézus Krisztus hozzánk
csak egyszer jön.

Csak egyszer száll le az angyal
kitárt fehér szárnnyal
és hozza el a békességet,
egyszer jön Boldizsár a mirrhával.

És többé nincs békességünk,
nincs Máriánk, se szalmánk,
de erre az egy éjre mindig emlékszünk.
És ott is gondolnak ránk.

Keresztury Dezső: Emberi tél
A hűs pincékben tisztúlva pihent
az új bor; hajlék, tar venyige, lanka
derékig hóban; szűz fény volt a csend;
utat törtünk a jeges úttalanba.
Füstszagu présház, nyers bor a pohárba:
jó íz, kis mámor, néma szívek szárnya.

S volt aztán csengős szán a suhogó
havon, átizzott arcok, hócsata,
jégvitorlás sirályröpte, a hó
vattáján hempergő kölykök hada,
zuzmara lepte erdő, csuszkapálya,
s a téli kék ég kristály-glóriája.

Vén cserépkályha mellett hallgatás,
parázs vita, lassú terefere,
lilás alkonyban hazaballagás,
a szél hüvös-havas lehellete:
láttam szállni a növő éjszakán át
a vadludak gágogó ékirását.

Volt holdsarló párátlan tiszta égen,
friss lepedők szűz érintése, kint
kutyák tompa vitája, - s hogy az éjben
bennem s fölöttem ott kering megint
- ahogy az öntudat álomba áthal -
gyermekkorom tündöklő suhanással.

Talán a leghűségesebben visszajáró füredi poétánk volt a múlt században. Hosszú
élete alatt (1904-1996) mindig talált alkalmat arra, hogy füredi barátait felkeresse.
Leginkább a telet szerette és a nagy pinceszereket. Milyen igaza volt!



     A füredi sétányok eltűntek a hóesésben, a híres Ester-
házy-fogadó és környéke fehér bunda alatt roskadozott,
és az erdei ösvényen ez idő tájt nyulak és rókák rakos-
gatták lábnyomaikat a hóra, ahol nemrégen ábrándozó
gavallérok sétapálcája rajzolta az ákombákomokat. A tél
oly bőséggel ért ide ez esztendőben, mintha valamely
régi kalendárium fametszete elevenednék meg. A kör-
nyéken legföljebb lakodalom vagy névnap kedvéért csör-
rentek meg a szánok csengettyűi - mintha kövér
angyalok szállnának a lilaszínű alkonyatban, kezükben
tál jószagú töltött káposztával megrakottan, lábukon kis
sarkantyús csizma megzörren. Füreden, ahol egykor -
nyáron és tündöklő ősszel - minden bokor és fa a szere-
lem színjátékában statisztált, az erdei kis padok szinte
boldogan csúsztak a krinolin-szoknyák drága terhe alá,
és a hajnali harmat áldólag megöntözte a füvet, homokot,
az ablakok alatt a fövényt, hogy eltűnjön a holdvilágos
éjnek minden nyoma - Füreden egy kémény füstölt, és a
kéményfüstnek majorannás-kolbász szaga volt.
     Istenem, így változik az időjárás és a női lábak, ame-
lyek tündéri cipőcskékbe
bújtatva, szalagcsokorral
a bokán, most téli botos-
ban topogtak valamerre,
mint a népmese.
     Ám egy napfényes téli
délután, mikor a hó úgy
ragyogott, mint a gyer-
mekszoba ablaka alatt
(odabent még illatozik a
karácsonyi fenyő, de a
nagyfejű falovacskának
már csak három lába
van), hetykén csörgő
szán állott meg a disznó-
torszagú kémény kör-
nyékén. 
     A kocsis megzörgette
az "Esterházy" beszöge-
zett zsalugáterét. A suba
nehéz ujja, mint egy bu-
zogány puffogott a desz-
kán, amíg élet keletkezett
a bezárt ajtó mögött.
Anton, az "Esterházy"
öreg bérszolgája, aki nyá-
ron szárnyas kabátban és
fényesre vikszelt cipőben
jár, vasárnap a hosszú
fehér mellény zsebébe
még ezüstórát is tesz,
rongyos szűrbe burko-
lózva mint egy galam-
bősz kísértet jelent meg a
küszöbön.
     - Anton! - szólott egy
nagyon finom női hang a
szánból, mintha kis üveg-
harang kondulna meg az
eresz alatt.
     A vén szolga kiegyenesedett a hangra, a szánhoz ro-
hant, és gyerekes, méltóságnélküli, a nyári ünnepélyes
mozdulatokat teljesen feledve topogott a hóban.
     - Nagyságos asszony - rebegte, és ügyetlenkedve segí-
tett a hölgynek a szánból való kiszállásnál. Császár Fru-
zsina olyan előkelő volt, mint egy orosz hercegnő
hajlongó muzsikjai között. Kissé nyúlánkabb lett nyár
óta, a fejét méltóságteljesen emelte, de az arcocska,
amely nyáron enyhén barna volt, mint a magyar népdal
leányáé, haloványnak és szomorúnak látszott. A tün-
döklő szempár félig lezáródott, a szív alakú arcocska bá-
natosan félrehajlott:
     - Hogy van, Anton bácsi?
     Anton, mint egy vén házőrző komondor söpörte a
havat a másvilágból érkező álom körül:
     - Itt van... Már karácsony óta itt van Matskási úr. Egész
nap varjakat lövöldöz az erdőszélen.
     E percben valóban fegyverdörrenés hallatszott a kö-
zelből. Néhány pillanat múlva egy rövidbundás, magas-
termetű férfiú alakja bukkant ki az erdőcske alatt. A szán
láttára meggyorsította lépteit, aztán az izgalomtól sápad-

tan lépett Fruzsinkához.
     - Tél tündére! - mormogta, mintha régen készült
volna e szavakra. - Fogadja hódolatát leghívebb szolgájá-
nak.
     Fruzsinka halkan nevetett.
     - Hagyjuk, Matskási úr... A színpadon beszélnek így az
aktorok. Kedvem támadt korcsolyázni a befagyott Bala-
tonon. Íme, itt vagyok.
     - Asszonyom! - mormogta a komor gavallér, mert ren-
des körülmények között többet nemigen szokott mon-
dani.
     Az ereszekről lecsüngő hosszú jégcsapok úgy ragyog-
tak, mint nagyanyáink ékszerei, midőn ritka alkalommal
fehér hajukra tűzik a boglárt. A táj oly csöndes és fehér
volt, mint a tündérmesében. És fenyők ágai mint fehér
fésűk rajzolódtak a levegőbe.
     Anton szobájában ropogott az akác, és a falak régi új-
ságokkal és színes divatképekkel voltak beragasztva.
     - Istenem, hogy újra Füreden vagyok.
     - Ahol a madár sem jár - vélekedett Anton, míg ügyet-

len kezével Fruzsinka lábára erősíté a fából való korcso-
lyát. A szíjakat ketten is csomózták a drága lábakon,
aztán megindultak a bokáig érő hóban a tó felé.
     Elhagyott folyókon és tavakon korcsolyázni majdnem
annyi gyönyörűség, mint a tavasz lugasában szívigható
költeményes könyvet lapozni. A talp vasa különös,
zsongó hanggal vágja a friss jeget, és egyszerre köny-
nyebbnek érezzük szívünket, bánatos életünket.
     Gyermekkorunkban olvasott regények jutnak
eszünkbe, egy futó rajz a kőszívű ember fiaiból, furcsán
kanyargó felvidéki folyók, amelyek a hóban meglapult
kis tót falvak alatt tovahúzódnak, a póklábú híd környé-
kén egy rongyos, piros asszonykendő jelzi a vízmerítő
léket, mintha egy szent nő járt volna erre éjszaka, aki
vizet ád a szegény tótoknak, a hegyoldalakban láthatat-
lan okból szitál a hó a fenyőkről, mintha az erdei anyóka
valahol a mélyben halk tempóban pörgetné guzsalyát,
és a hó beszitálná fehér fejét, valahol egy magányos ku-
vasz megy át a jégen, mint árnyék, és repülve közelgünk
kék tornyok felé. Szekér zörög az országúton, mintha
magát a telet vinné zúzmarás, törpe lovacskáin a fuva-

ros, és egy országúti csárda környékén lassú mozdulat-
tal igazítja a lószerszámot egy kocsis, a pókhálós ablak
mögött három húron próbálkozik egy rongyos muzsi-
kus-cigány. Télen sajátos szaguk van az útszéli csárdák-
nak - mintha még mindig vándorolna a világ, annyi üres
üveg van a polcon, és a hó és szél illata összekeveredik
a bor gőzével, amint vándor nyit be az ajtón. 
     Matskási, nyírségi gavallér eleinte ügyetlenkedve sik-
lott Fruzsinka után - a színésznő úgy szállt a Balaton
jegén, mint egy sirály. Téli lepke volt, amint libegve ka-
nyarodott jobbra és balra, szinte a levegőbe emelkedve
hasítván nyolcasokat, mintha sok kíváncsi néző topogna
a parton, villamos lámpák ragyognának a pálya fölött, a
császárvadászok bandája a Jégkirályné-keringőt fújja
Strausstól, és künn, a csarnok előtt medvebőrsüveges
urasági kocsisok ütögetik össze karjukat. Ah, a nagyvilág!
Ez jelent meg Matskási úr képzeletében, aki Fruzsinka
egyetlen sorára otthagyta kényelmes nyírségi otthonát,
és a téli Balatonra költözött. És most már repült ő is, mint
egy követségi titkár Pétervárott a Néván muszka grófnők

vagy francia táncosnők
után. A jég hangjában
kékróka bundák és
szkongszok zizegtek
gyönyörű asszonyok
testén, a valcermu-
zsika hallatlan gyönyö-
rűséggel szálldos a tó
fölött, és estére bál lesz
az udvarnál...

A parton mesebeli
nagy tüzet rakott
Anton - a lángok mint
vonagló szíves piros-
lottak a havas hátté-
ren, és a nyári előkelő
bérszolga úgy guggolt
a tűzrakás mellett,
mint a makkdisznó.

- Köszönöm, Mats-
kási úr. Sohasem felej-
tem el önnek. Estére
Veszprémben kell len-
nem - mondotta Fru-
zsinka, a tündöklő, és
mindkét kezét a nyír-
ségi gavallérnak nyúj-
totta. Az zúzmarás
bajuszához érintette a
kezet, amelynél drá-
gább nem volt a hár-
mas hegy országában.

- Isten önnel, Mats-
kási úr - intett a szán-
ból Fruzsina, mint egy
megelevenedett re-
gény-hősnő a drága
prémek és bundák
közül, aki egy téli dél-
után olvasmányában

jött, és alkonyattal tovaszállt a kéményen át, mint a se-
lyempapirosból való táncosnő. Füst támadt a parton,
mert a máglya lángját lenyomta Anton egy ölnyi száraz
falevéllel.
     Mire Matskási kitörülte a füstöt szeméből, a szánkó
már továbbcsörgött, mint karácsony-éjszaka az angyalok
által szállított álom-kocsi.
     A nyírségi gavallér nem sokáig gondolkodott. Hátasló
állott az istállóban, nyerget dobott rá, kengyelbe zökkent,
és térdét a ló oldalába nyomva, ügetni kezdett az alko-
nyati lila foszlányokba boruló országúton a szán után,
amíg az végleg eltűnt a borulatban.
     A magányos lovas akkor megállott, lehajtotta a fejét,
és a fáradt paripa megzökkenő léptekkel vitte visszafelé.

(1915)

Szindbád leginkább az őszt és a telet szerette Füreden.
Nyilvánvaló: az örök vándor megpihenni nem tud a nyár
zajos forgatagában. Krúdynak (1878-1933) a téli Balaton
kellett. Érdemes most is lemenni a sétányra, reménykedni
abban, hátha visszatér Fruzsina az idei télen.

Krúdy Gyula: Jégkirályné-keringő

Ezeknek a fiúknak korcsolya van a lábukon és a szél viszi őket, ők összetett lábbal állnak – írja a képeslap feladója 1930-ban
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     A befagyott Balaton megragadó látvány, kivált az első
napokban.
     Az óriási tó nem úgy szokott befagyni, mint a folya-
mok, miken töredékes jégtorlaszok csoportosulnak össze;
ez egy csendes pillanatában a víztükörnek egyszerre áll
meg, mint a kristály, s reggelre ott van az egész vízen a
sima, tündöklő tükör.
     Ezüsttükör, mikor a hold fénye bevilágítja. Nincs rajta
semmi törés: egy darabból van öntve.
     Csak a szekérutak látszanak meg rajta, amint a két
part sűrűn fekvő falvaiból átvonulnak, egymást keresz-
tezik, mintha mértani vonalak volnának egy nagy üveg-
táblán.
     A tihanyi hegyfok kettős tornyú templomával oly tisz-
tán látszik most meg a tükörben, tornyaival lefelé for-
dítva, mint maga a valóság.
     Timár oly hosszan el tudott andalogni e csodaszép lát-
vány előtt.
     Mélázásából a közelgő halászok verték ki; azok jöttek
hálóikkal, rúdjaikkal, jégvágó eszközeikkel; azt mondták,
hogy napfölkeltekor kell megkezdeni a fogást.
     Mikor egy csoportban voltak, körbe álltak, az öreg ha-
lászmester rákezdé a kegyes éneket: "Uram, ki légyen la-
kója a te szentséges hajlékodnak?", a többiek utána
énekelték. Timár elment tőlük messze; ő nem tudott Is-
tenhez fohászkodni. Hogy énekeljen ő annak, aki min-
dent tud, akit nem lehet énekszóval megcsalni?
     Pedig az az ének kétmértföldnyire is elhallik a sima
jégen; s a parti visszhang visszazengi a zsoltárokat.
     Timár messze behaladt a jégtükrön.
     Most virradni kezdett, a hold elsápadt, s az ég egész
hosszában rózsaszínűvé kezdett lenni, mire az óriási jég-
tükör is csodálatos színt változtatott, mintha élesen két-
felé volna osztva, az egyik része violaszín és rézvörös

fényt vesz fel, míg a napkelet felé eső, tehát a rózsaszín
éggel érintkező fele azúrkék marad.
     A tünemény pompája növekedik, amíg az ég egyre vi-
lágosul; a skarlát, az arany az égen megkétszereződik a
tiszta tükörben, s mikor a nap fénytelen izzó gömbje fel-
jön a látkör violabarna ködei közül, tűzszínű páráktól kö-
rülragyogva, s letekint e ragyogó jéglapra, ilyen
varázsképet semmi tenger nem mutat, semmi mozgó
hullámtükör; mert az olyan, mintha két igazi nap kelne
fel egyszerre két igazi égen.

     Egyszerre szétlövelli a nap sugárait, amint a barna
ködök közül kiemelkedett. (...)
     Mikor a beállott Balaton jegére legelőször rásüt a nap,
először valami csodálatos zengés támad a jégben: mintha
ezer meg ezernyi érchúrok pattognának le egy tündéri
hárfáról: emlékeztet az a Memnon-szobrok zengő sziklá-
jára, csakhogy ez nem hagyja abba. A titkos zing-zöngés
egyre hangosabb lesz, a tündérek ott a víz alatt már tele
marokkal ragadnak hárfáik húrjaiba, éles pattanások kez-
denek hangzani, mik folyvást emelkedő erővel a lövések
hangjáig fokozódnak; és minden pattanásnál, minden
durranásnál egy-egy csillámló repedés támad az eddig
üveg módra átlátszó jég tömegében; minden irányban
összevissza pattog az egész óriási jégtábla, míg utóbb
olyanná válik, mintha apró kockák, ötszegek s minden
alakú prizmák milliárdjaiból volna egy óriási mozaikká
összetömörítve, melynek felszíne tükör.
     Ez okozza ama hangokat.
     Aki azokat először hallja, a szíve bizony hevesen kezd
dobogni.
     Az egész jéglap szól, beszél, zeng lábai alatt. Menny-
dörgést és citerapengést hall összekeverve. Egy-egy pat-
tanás az ágyúdörejhez hasonlít, s mértföldekre
elhangzik.
     Most egyszerre egy olyan rettentő dördülés hangzik,
mintha száz ágyút sütöttek volna el egyszerre, vagy
mintha föld alatti tűzaknát vetettek volna fel. Az egész
jégtábla megrendül és összerázkódik. S a dördülés mun-
kája iszonyú; a füredi parttól rézsút egész Tihanyig, há-
romezer lépésnyi hosszúságban végigrepedt a jégtábla, s
a kétfelé nyílt tömeg között egy ölnyi széles tátongó nyí-
lás maradt.
     "A rianás! A rianás!", kiáltoznak a halászok, s ott-
hagyva hálóikat, szaladnak arrafelé.

      Timár alig kétölnyi távolban állt a rianástól. Látta azt,
mikor támadt. Térdeit megreszketteté a szörnyű erőhata-
lom, mely a jégtömeget kétfelé hasítani bírta. Megbénultan
állt ott a hatalmas természettünemény kábító hatása alatt.

Újra és újra az arany ember. A mi füredi arany emberünk.
Az író és a mű is arany. Olyan könyv ez, amely elkíséri az
embert gyermekkorától s mindig az újrafelfedezés élmé-
nyét adja. Így télen olvasva kiváltképp, mert ő olyannak
látta téli Füredet, amilyennek mi soha nem fogjuk.

12. oldal

Jókai Mór: Az arany ember (részlet) Garay János:
Kandalló-dal
Kályha mellett fűl a német,
Sert iszik s tobákol,
Fojtó szénnel fűt, süt és főz
A nehézkes angol;
Magyar ember kandallóba
Maga gyújtja fáját,
Versenyt szíjja füsti mellett
Hosszu, nagy pipáját.

Üdvözöllek, jó barátim,
Kik meglátogattok,
E hazának jó, balsorsban
S nékem hívem vagytok.
Néked is, hej vándor, ott künn
Hóban és viharban,
A meleg kandalló mellett,
Ha magyar vagy, hely van.

Mint e cserfa légyen a szív
Ép s kemény a mellben;
Mint e láng lobogjon a szív
Tiszta szeretetben:
Szeretetben a hazáért,
Mely tettekre gyújtson;
Szerelemben a leányért,
Mely megboldogítson. 

De mi zúg künn a vidéken,
Mi süvölt fülünkbe?
A vihar hárfája zendül
Társas énekünkbe.
Rajta szélvész a viharban,
Rajta, társak itt benn!
Fölmelegszik lélek és szív,
Lelkes énekekben!

S ha dalunk oly hangosan szól
Mint a vész hárfája,
Ha szivünk oly melegen ég
Mint e tűz lávája:
Mit nekünk hó, mit nekünk tél,
Dermesztő fagyában?
Csakhogy a szív országában
Ébredő tavasz van!

A szomorú sorsú költő (1812-1853) az első szép fü-
redi dalfüzér, a Balatoni kagylók szerzője, Füred gya-
kori látogatója.

Pálóczi Horváth Ádám:
Pápista karácsony
Jaj! szegény! de fázik,
Könnyeitül ázik,
Nincsen neki párnája,
Sem cifra nyoszolyája;
A széna lágy párna,
Barmok jászla melegitő kályhája,
Ökör, szamár lehelleti reája.

Nossza hát jöjjetek!
Velem siessetek,
Vigyünk neki báránykát,
Egy kis irós vajacskát,
Tikmonkát, turócskát,
És pediglen egy csutora borocskát;
Igy köszöntsük a született Jézuskát.

Jövőre lesz születésének 250-dik évfordulója (1760-
1820) Ez a verse is csaknem 200 éves: nagyhírű gyűj-
teményében jelent meg 1813-ban. Első nagy füredi
poétánk mindig tudta: a tél lehet hideg, de a szív min-
dig meleg: bor, szerelem, vígság fűti azt.

Vitorlásszánkók a Balatonon (1905)

Összeállította: Praznovszky Mihály.
A képeslapok Elek Miklós és Németh Ákosné
válogatása a Helytörténeti Gyűjteményből
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A Vaszary villa előtt talál-
kozunk. Aktatáskáját nekitá-
masztja a még romos kerí-
tésnek, figyeli a munkásokat.
A szomszédból sétált át ide, a
Horváth-házban bérelt önkor-
mányzati lakásból, lelkesen
megjegyzi: nem kizárt, hogy
Kossuth éppen ennek a szobá-
nak az ablakából nézett ki
egykor a Balatonra, és írta lel-
kes sorait, melyek az Anna
Grand mellett márványba
vannak vésve. 

Doncsev András több ki-
térő után tért most vissza gye-
rekkora színhelyére: Füredre.
Amikor megtudta, mi készül a
városban, nem mérlegelt, azon-
nal beadta a pályázatát, az új
képtárat, a Jókai-villát és a Vá-
rosi Múzeumot is működtető
kft. vezetői posztjára, mert
mint mondja, ezt ésszel és szív-
vel kell igazgatni.

– Balatonfürednek van
súlya. A város múltja és miliő-
je, engem, mint történelem sza-
kot végzett bölcsészt teljesen
lenyűgöz. Most az összes iro-
dalmat, történelmi munkát, ami
ide köthető, újraolvasok. Na-
gyon élvezem. Füred a reform-
korban az ország második
kulturális központja volt, meg-
határozó város, úgy gondolom,
ha hiszünk benne és teszünk
érte érdemben, akkor mindez
nem csupán nosztalgia lesz.
Ráadásul a gyerekkorom is ide
köt. Tizenöt éven keresztül jár-
tam Füredre szüleimmel, akik-
nek volt a Száka-dűlőben egy
kis présházuk szőlővel. Innen
vannak az élmények, minden
utcát ismerek itt.

– Évtizedeken keresztül tanult
klasszikus majd jazz zongorázást
Binder Károlynál. Miért nem lett
végül zongoraművész?

– Volt idő, úgy érettségi
környékén, amikor fontolgat-
tam, a zenét vagy a bölcsész
képzést válasszam, végül az
utóbbi mellett döntöttem, törté-
nelem-angol szakot végeztem,
most is úgy gondolom, ez így
volt helyes. Úgy éreztem, nem
volt meg bennem az a tehetség,
ami az előadóművészethez
kell, habitusom sem igazán al-
kalmas arra, hogy pódiummű-
vész legyek, ezt tapasztalatból
tudom, hiszen évtizedeken át
léptem fel különböző jazz-ze-
nekarokban, vagy az általunk
készített kulturális televíziós
műsorban. Feleségemen látom,
aki előadóművész, milyen
átütő talentum kell ahhoz, hogy
valakinek érdemes legyen ezt a
hivatást választania. Otthon a
lakásban természetesen van
hangszerem, azért néha ma is

odaülök játszani, de ez most
már ennyiben marad.

– Milyen képtárat képzel el?
Milyen lesz a Vaszary villa néhány
év múlva?

– Reményeim szerint egy
sikeres, elismert, nemzetközi
rangú kiállításoknak helyet adó
képtár lesz, amely öregbíti Fü-
red hírét. A város egyik húzó-

ereje lesz a képtár. Tele va-
gyunk ötletekkel. Meggyőző-
désem, hogy kreativitással,
egyedi programokkal a közön-
ség megszólításával és bevoná-
sával néhány év alatt valóban
jelentős képtárrá válik a villa.
Hiszek ebben.

– Említene néhány ilyen kreatív
ötletet?

– A Vaszary villa már csak
az adottságai miatt sem lehet
egy Szépművészeti Múzeum-
hoz hasonló intézmény, nem
rendezhetünk ahhoz hasonló
grandiózus tárlatokat. A vi-
szonylag kis és osztott tereket
azonban ki kell használnunk,
előnyt kovácsolni a villa va-
rázslatos hangulatából. Azt
szeretném, hogy a különböző
művészeti ágak egymással pár-
huzamosan jelenjenek meg,
egészítsék ki, támogassák egy-
mást. Az interaktivitást is fon-
tosnak tartom, tehát ne csupán
passzív szemlélője legyen a lá-
togató a kiállításoknak, hanem

kapjon a képekkel kapcsolatos
plusz információkat, tudjon
meg érdekességeket. Terve-
zünk híres emberek által tar-
tott, nem szokványos tárlatve-
zetéseket, különböző rendha-
gyó programokat. Minden mű-
fajban, a kamara koncerttől, az
irodalmi esteken át a képzőmű-
vészeti kiállításokig, lehet új-
szerűt adni, ezzel élni is fo-
gunk. Meg kell tudnunk szólí-
tani a gyerekeket is, nekik
külön épületben kiváló múze-
umpedagógus kollégám szer-
vez majd izgalmas foglal-
kozásokat.
Nem szeretnénk megosztó ki-
állításokat, ami nem azt jelenti,
hogy a modern képzőművé-
szetnek ne lenne helye. Nívós,
de befogadható kiállításokat
kívánunk szervezni, tematikus
tárlatoknak helyet adni. Eltö-
kélt szándékom a Jókai kultusz
erősítése, hiszen a 19. század
ünnepelt írójáról van szó, aki a
jelenleginél mindenképpen
több figyelmet érdemel. Lesz
látogató központ, ahol Balaton-
füred nevezetességeit mutatjuk
be tematikus túrákon, színvo-
nalas kávéház, állandó és idő-
szaki kiállítások, sok minden.
Ma már nem elég csupán jó
festményeket bemutatni. Ennél
jóval több kell, hogy több száz
kilométerekről is eljöjjenek
hozzánk a látogatók.

– Például mindehhez pénz. Rá-
adásul nem is kevés és lehetőleg
minél hosszabb távon. 

– A város vezetése tisztá-
ban van vele, hogy nem kis
költségekkel jár majd a kft. irá-
nyítása alá tartozó három intéz-
mény: a képtár, a Jókai Mú-
zeum és a helytörténeti mú-
zeum működtetése. Ráadásul a
Vaszary villa éveken át üresen
állt, az épület új funkciót is ka-
pott, tehát nem vagyunk köny-
nyű helyzetben, amikor a
működtetési költségeit kell
meghatároznunk. Az előzetes
számításink szerint éves szin-
ten 80-90 millió forintba kerül
majd a működtetése. Persze ezt
nem csupán a városnak kell
biztosítania: rangos kiállítások-

kal, jó marketinggel jelentős
jegybevétellel számolunk, de –
más kiállítóterekhez, például a
Szépművészeti Múzeumhoz
hasonlóan – a konferencia ter-
münket a villához méltó mó-
don különböző programokra is
értékesíteni kívánjuk. Mindez
a költség természetesen gazda-
ságilag is jelentősen megtérül a
fürediek számára, hiszen a ren-
geteg látogató itt fog fogyasz-
tani, megszállni. De meggyő-
ződésem, hogy egy ilyen kép-
tárat a mindenkori kormánynak
is támogatnia kell illetve meg
kell találni azokat a mecénáso-
kat, akik hajlandóak áldozni
erre a célra. Ez lesz az egyik

legfontosabb feladatom.
– A jelenlegi gazdasági hely-

zetben ez nem lesz egyszerű.
– Igen ez így van, ráadásul

az új adózási szabályok sem
kedveznek most nekünk, de
bízom benne, hogy meg lehet
szólítani a cégeket. Folyamat-
ban van egy olyan szervezet
létrehozása, amelyen keresztül
a Vaszary villát barátai külön-
böző – bronz, ezüst, arany – fo-
kozattal támogathatják. Azt
remélem, idővel egyfajta
presztízse, rangja lesz a nemes
célokra fordított adakozásnak.
Miért nem lehetne a reformkori
szellemet újraéleszteni ezen a
téren is?

– Bölcsészként nem tart egy
ekkora intézmény működtetésé-
től? 

– Ez egy nagy lehetőség. Hi-
szek a terveinkben, hiszem,
hogy jó úton indulunk el, ráadá-
sul van tapasztalatom csapatépí-
tésben, irányításban, és a
kultúrával nem csak előadóként,
de televíziós műsor producere-
ként, valamint könyv- és cd kia-
dóként is foglalkoztam. A kft
önkormányzati tulajdonban van,
egy ötfős felügyelő bizottság el-
lenőrzi, egy háromfős szakmai
kuratórium pedig segíti majd a
munkát. Nem vagyok magamra
hagyatva, kiváló munkatársaim
vannak. Valamennyien nagyon
lelkesek, nagy munkabírásúak,
pe-dig nem kínálunk csúcsfi-
zeté- seket. Ez is jelzi, kellett ide
egy ilyen kulturális intézmény.
Az uniós pályázatban vállalt kö-
telezettségekkel összhangban 25
alkalmazottja lesz a kft-nek,
ebben a portástól kezdve a tere-
mőrökön át a művészettörténé-
szig mindenki benne van.
Vaszary János képeivel jövő év
májusában nyit a képtár. Vaszary
jó nevű festő, köthető is a villá-
hoz, a kiállított ötven festmé-
nyével méltóképpen nyitjuk
majd meg a képtárat.

– Éveken át volt Orbán Viktor
kabinetfőnöke, jelenleg is az egy-
kori miniszterelnök közvetlen kö-
zelében dolgozik. A politikai
elköteleződés nem jelenthet majd
terhet a képtár vezetőjeként?

– Semmi rosszat nem látok
ebben. Nemhogy terhesnek, de
komoly előnynek gondolom:
Orbán Viktor közvetlen munka-
társaként dolgozni jelentős kihí-
vást és hatalmas tapasztalatot
jelent, ezt szerintem mindenki –
politikai beállítottságtól függet-
lenül – elismerheti. A pártpoliti-
kában nem vettem részt, annak
marketing és kommunikációs
hátterét alakítottam. Ide sem
hozok politikát magammal, csak
a teljesítményt.

www.balatonfured.hu

Beszélgetés Doncsev Andrással, a Vaszary villában nyíló
képtárat működtető non-profit kft. igazgatójával

Névjegy
Doncsev András 1969-ben született, nős, két gyermek apja.

Az ELTE BTK történelem-angol szakán szerzett diplomát.

1994-95 között a Népszabadság külpolitikai rovatának új-

ságírója, 96-98 között a Budapest Sun, a legnagyobb angol

nyelvű hetilap szerkesztője, majd a külügyminisztérium kul-

turális és tájékoztatási osztályán a nemzetközi tájékozta-

tás vezetője. 2000-től 2002-ig a miniszterelnöki kabinet

főosztályvezetője, majd a volt miniszterelnök kétfős tit-

kárságának tagja, feladata Orbán Viktor nyilvános szerep-

léseinek előkészítése. 2006 óta saját cégével segíti a

legnagyobb ellenzéki párt elnökének munkáját.

Doncsev András a márciusban nyitó Vaszary villa előtt

Hetven évvel ezelőtt, ro-
hanta le a náci birodalom Len-
gyelországot, ezzel kezdetét
vette a II. világháború. Az 1939
szeptemberi eseményekre
emlékező három kötetet mu-
tattak be a Hamvas Béla Asz-
taltársaság estjén. 

A lengyel-magyar barátság
több szálra vezethető vissza, az
egyik legjelentősebb tagadha-
tatlanul az a tény, hogy Ma-
gyarország, a német szövetsé-
ges ellenében, 18 ezer lengyel
menekültet fogadott be, és ré-
szükre egyebek mellett közel
harminc általános iskolát alapí-
tott. 

– Érdekazonosság volt a
két ország között, hiszen a ke-
leti és a nyugati hatalmaknak is
egyaránt útjában álltak. De
1831-ben Magyarország szin-
tén befogadott menekülteket,
és ne feledkezzünk meg 1956-
ról sem. Lengyelországban
egészen a közelmúltig nagy
kultusza volt a forradalomnak
– vélekedett Kiss Gy. Csaba

irodalomtörténész, aki Füreden
az általa szerkesztetett Ott
Északon – Magyarok a lengyel
szeptemberről című kötetét
mutatta be. Kodolányi János
egyik korabeli írását idézte,
amiből egyértelművé vált: a
magyar szellemi élet pontosan
tudta, hogy Lengyelország le-
rohanásával kozmikus hatású
háború kezdődik. 
A Blaha Lujza étteremben tar-
tott rendezvényen Kovács Ist-
ván, történész, polonista A
barátság anatómiája című
könyvének kapcsán egyebek
mellett a Katiny melletti erdő-
ségben történt népirtásról be-
szélt, ahol húszezer lengyel
hadifoglyot, köztük tiszteket és
főtiszteket végzett ki a német
hadsereg.
Grzegorz Lubczyk a Három
nemzet elfeledett hőse: Henryk
Slawik című könyvről Mezey
Katalin költő, a három kötet ki-
adója beszélt. Mint mondta, a
lengyel publicista könyve, aki
korábban Magyarországon
nagykövet is volt, arról a Hen-

ryk Slawikról emlékezik meg,
aki a hivatalos források szerint,
több mint ötezer zsidó életét
mentette meg. – Valószínűleg
több zsidó származású embert
mentett meg, mint Vallenberg,
mégis ötven éven keresztül el-
feledte őt a történelem. Nemkí-
vánatos személy volt, nem
illett bele a képbe. A zsidó, a
lengyel és a magyar nemzet
egyaránt megfeledkezett róla.
Egy túlélő hívta fel az érdeme-
ire először a figyelmet, aztán
rehabilitálták Slawikot – ösz-
szegzett Mezey Katalin. 
A két nép közötti barátság je-
lenleg is él, a lengyelek hálásak
azért, hogy hetven évvel ez-
előtt több ezer menekültet fo-
gadott be az ország, a magya-
rok pedig érezhetően ma is
büszkék arra, hogy a német
szövetséges ellenében befo-
gadták a menekülteket –
emelte ki az esten jelen lévő
Marcin Sokolowski, a Lengyel
Köztársaság budapesti kon-
zulja.

www.balatonfured.hu

A barátság anatómiája
Kötetbemutatók a lengyel szeptemberről
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Fritz Mónika, a hímző-manu-
faktúra létrehozója, tulajdo-
nosa, advent idején, Mikulás
ajándékként férjével, Fritz Bélával
együtt kinyitotta a kis ház ajta-
ját a barátok és a kézművesség
iránt érdeklődők előtt. 

A Fritz házaspár, Németor-
szági otthonukat cserélte fel egy
balatonfüredi házra. Fritz Béla
fotóival már évekkel ezelőtt
megismerkedhettek a fotóművé-
szet kedvelői. Mónika és Béla, a
házuk birtokbavétele után, rövi-
desen bekapcsolódott a balaton-
füredi kulturális életbe. A Ba-
latonfüredi Művészklub, majd a
MÚZSA Kulturális Egyesület
tagjaiként több kiállításon is sze-
repeltek alkotásaikkal. Mónika
szépséges, különleges kézimun-
káival, Béla fotóival nyerte el a
tárlatlátogatók tetszését. 
De vissza a házhoz.
A kert méltó környezetet nyújt
annak a kis háznak, amelyet kö-

rülölel a természet, ahol csobog
a víz. A házban belépni, már az
is egy csoda! Hímzett szívek,
mikulások, gobleinek, hímzett,
rávarrásos és más különleges
technikával készített faliszőnye-
gek, kigyöngyözött nevek, kü-
lönleges fémfaliképek, amelye-
ket szintén Mónika tervezett.
A hímzés művészete évszázadokra
nyúlik vissza az emberiség törté-
netében. Régen a királynék is hí-
meztek. A kolostorokban, éveken
keresztül készültek el a szebbnél
szebb értékes anyagokra, az igazi
arany, ezüst szállal díszített királyi
palástok, miseruhák. Természete-
sen a polgárságnak szerényebb
anyagokra futotta, de így is sok-
színű és változatos örökséget
hagytak ránk az előttünk élő szor-
gos asszonykezek. Mónika is visz-
sza – visszanyúlik a régi min-
tákhoz. Angliában járva lefényké-
pezett egy ősrégi szövött mintát,
amelyet a számítógép segítségével
ki tudott nyomtatni, így készítette

el újra azt a mintanyomatot,
amelyről dolgozott. 
Fritz Mónika elképzelése mindig
is az volt, hogy a saját hazája ké-
zimunka hagyományain túl,
megismerje, megtanulja, sőt ta-
nítsa is más népek hagyományos
kézimunka technikáit. Külön al-
bumokban gyűjti össze hazánk
más és más tájegységeinek min-
táit a hímzési módszerek leírása-
ival együtt. Sok éven keresztül
vezetőként dolgozott egy kézi-
munka manufaktúrában, közben
tanított is. Magyarországon is azt
szeretné, hogy ne csak az ő mun-
káiban gyönyörködjenek a láto-
gatók, de tudását át is tudja adni
az itt élőknek. 
Mónika úgy érzi, hogy művészi
hitvallását, indíttatását az égiek-
től kapta. Ezt példázza egyik leg-
utóbbi munkája is, a Kard című
faliszőnyeg, amely tűzpiros ala-
pon élénk színekkel mint égi jel
érkezik a földre. 

H. Sz. A.

A kis ház – Hímző manufaktúra

Olyan jó, hogy velem vagy-
tok karácsonyi angyalok… éne-
kelte Rábaközi Rita és kislánya,
Bruckner Bernadett a hagyomá-
nyos füredi betlehem felállítá-
sán.

Varga Mihály sepsiszent-
györgyi fafaragó művész által al-
kotott A szent család és a három
királyok szoborcsoport ünnepé-
lyes felállítása immár szép ha-
gyománnyá vált. A kerek

templom alatti téren a betlehemi
jászolbölcsőt minden évben na-
gyon sokan meglátogatják. Van-
nak olyan családok is, akik erre
a hétvégére, a szép bensőséges
ünnepség miatt utaznak ide.
A Balatonfüredi Reformkori Ha-
gyományőrzők Társasága elnök-
asszonya adventi köszöntő
szavaiban emlékeztette az ünnep-
ség résztvevőit, hogy az első bet-
lehem felállítása Assisi Szent

Ferenc nevéhez fűződik. Onnantól
kezdve vált szokássá jászolbölcsőt
állítani ilyenkor. Nem harsonás,
csinnadrattás ünnepre van szüksé-
gük az embereknek, hanem való-
ságos, békés ünnepségre- mondta
Schindeléné Hortobágyi Emília,
felidézve egy régi karácsonyi szo-
kást, amikor a vacsora után a ház
asszonya felvágott egy szép piros
almát, amelyet annyi szeletre osz-
tott el, ahányan az asztalnál ültek,
mondván; amilyen kerek az alma,

olyan kerek és összetartó legyen a
család a következő esztendőben.
Füreden is volt ajándék. Először
a Mogyoró utcai óvoda nagycso-
portosai adtak elő betlehemes já-
tékot. Az óvodásokat Erdei
Györgyné és Vass Istvánné óvó-
nők tanították be. A Menjünk
Betlehembe című karácsonyt
váró műsorukkal a pásztorjárást
elevenítették fel az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola tanulói. A

diákokat Hőbe Zoltánné és
Szücsné Sallai Margit készítette
fel erre a régi népszokásra, ami-
kor kifordított bundákban kará-
csony éjfélig járták a házakat a
pásztornak öltözött férfiak, fiúk.
A kispásztor vitte a betlehemi já-
szolt, miközben énekeket adtak
elő, majd a műsoruk végén ado-
mányokat vártak a ház urától. 
A betlehemi műsorban a hagyo-
mányőrző társaság legifjabb tag-
jai, Molnár Elizabeth Izabella és

Attila a régmúlt időkben íródott
karácsonyi verssel örvendeztette
meg a hallgatóságot, majd Tar-
nai Katalin Jókai Mór Melyiket
a kilenc közül című megható no-
velláját olvasta fel. 
Az ünnepség végén a Brillante
Éneklő Egyesület énekelt, majd
fény árasztotta el a jászolbölcsőt
és a jelenlévők szeretetvendég-
ségen vettek részt. 

Szabó Anikó

Füredi betlehem

December 4. péntek reggel,
alig múlt 7 óra, még éppen csak vi-
lágosodik. Indulok az arácsi óvo-
dába, hogy a gyerekekkel együtt
eljussak Nagykarácsonyba a Mi-
kuláshoz. Hogy a borús, szürke,
szitálós időben jobb kedvre derül-
jek, fejembe csapom piros bár-
sony, fehér prémes-bojtos
sapkámat, így nyitok be az ajtón a
már felsorakozott csoportok közé. 

– Szervusz! Szép sapkád van!
Te vagy a Mikulás felesége? – fo-
gadnak a kedves kis hangok, ame-
lyektől máris felejtek minden
borút, álmosságot és átjár a ka-
landra készülődés izgalma, és
azon kapom magam, hogy már
teljes átéléssel mesélem, hogy ez
nem igazi mikulássapka, ezt csak
a boltban vettem, majd meglátják,
hogy az IGAZI MIKULÁSÉ
mennyivel szebb, nem is csoda,
mert azt a manócskái szőtték,
varrták.
Az úton természetesen mindenki
találgat és kérdez, az óvónénik
alig győzik a válaszadást. Közben
azt is elmesélik, hogy negyven
ovis és nyolc felnőtt kísérő vállal-
kozott az útra, hogy a Füredi
Volán kedvezményesen szállítja
őket. A nagykarácsonyi kirándu-
lásról az első őszi szülői értekez-

leten szülők, óvónők, gyerekek
közösen döntöttek. „Tettekkel” is
hozzájárultak tervük sikeréhez,
gesztenyét gyűjtöttek, amit aztán
az Erdészetnek adtak el, 10 ezer
forintot kaptak érte! Átmelegszik
a lelkem, mikor a hangocskák
özönéből felfogom, hogy nem is
az a lényeg, hogy közösen pénzt
kerestek, hanem hogy az erdész
bácsik elmondták, hogy mennyit
segítettek abban, hogy az állatok
ne éhezzenek. Mikor itt lesz az
igazi tél, a hideg és a hó mindent
betakar, és az állatok nem találnak
eleséget, akkor ezzel, az ő általuk
gyűjtött gesztenyével etetik majd
őket, és hogy fognak majd örülni
ennek a finom csemegének!
Ilyen hangulatban érkezünk meg
a –természetesen piros – Miku-
lás-házhoz. Mivel rengeteg a gye-
rekcsoport, várnunk kell, na de
sebaj, erre való a játszóház. Erről
inkább nem írok, nekem nagy
csalódás, de hát legalább nem az
utcán kellett várakozni. Végre
megnyílik előttünk a Mikulás-ház
kapuja. A gyerekek szemének
csillogását, látható érzéseiket
nem lehet szavakba önteni. Kez-
deti elfogódottságuk a még várt-
nál is nagyobb élménytől hamar
feloldódik, és utána már ők is

adni szeretnének a jóságos öreg-
nek, mindent, ami tőlük telik,
mindent, amiről úgy hiszik, örö-
möt szereznek vele. Verselnek,
énekelnek, és átadják azt a nagy
dobozt, amelybe saját játékai
közül tett ki-ki egyet-egyet, hogy
a Mikulás adja majd oda azoknak
a gyerekeknek, akik szüleinek
nincs pénze arra, hogy játékot ve-
gyenek. Ennyi jóság láttán a
Nagyszakállú még a dolgozószo-
bájába is behívja az arácsi oviso-
kat, ahol a polcokon ötvenezer
levél vár válaszra. Így hát nem is
maradunk tovább, búcsúzunk. A
gyerekek az élmény hatása alatt
meglepően csendesek. Mi felnőt-
tek megállapítjuk, hogy sajnos a
gazdasági válság Mikulásfalvát
sem kerülte el, az elmúlt években
bizony gazdagabb, látványosabb
volt a dekoráció, több volt a saját
ötlet, nem voltak ilyen fáradtak,
nyúzottak a manócskák sem.
Mindent összevetve ez a nap
mégis gyönyörű volt – összegez-
nek az óvónők – a közösen átélt él-
mény mindig maradandóbb,
mélyebb nyomokat hagy. Sőt a
csoport összekovácsolódásában is
nagy szerepe lesz a mikulásfalvi
élményeknek.

Tarnai Katalin

Arácsi ovisok a Mikulásnál

Az újbudai Tető galériában
december 11-től láthatóak Kozma
Imre festőművész képei.

A Tető galéria elsősorban a ke-
rület művészeinek volt bemutató
helye. Ma már az ország külön-

böző városaiból és számos kül-
földi országból hívnak meg művé-
szeket a fővárosi közgyűlés

támogatásával.
Balatonfüred és
Csopak képző-
művészeinek,
fotósainak a
munkáit is meg-
ismerhette már
itt a nagyközön-
ség. A mostani
kiállításra Koz-
ma Imre negy-
ven alkotását
vitte el, amelyek
nagyobbrészt az
elmúlt év mun-
kái, de a ré-
gebbi, kedvenc
képeiből is válo-
gatott. 
Sárköziné Sáro-
vits Hajnalka
megnyitójában a
képeket témájuk
szerint ismer-
tette. A bőséges,
mondandójában
is eltérő anyag,
csak egy szelet-
kéje ugyan Koz-
ma Imre mun-
kásságának, de
méltó képet ad a

festő sokszínűségéről, életfilozófi-
ájáról, műveltségéről. A Veszprém
Megyéért Érdemrend Arany foko-

zatával (1976), és a Pro Comitatu
díjjal (2002) kitüntetett alkotó, el-
sősorban tájképfestőnek vallja
magát. Így természetesen a táj
szépségét, a természet csodálatos
világát szeretné megörökíteni,
nem reprodukálva azonban,
hanem az érzések megfogalmazó-
jaként. Kozma Imre mitológiai té-
májú képei egy messzi idillinek
tűnő világba viszik a nézőket. A
Diána és a szolgálója című kép a
koloskai sziklák alatt egy varázslat
részesévé teszi a nézőt: üveg-
gömb-buborékban, vízcsöppben
látjuk a vadászat istennőjét. A
kelta és a görög mitológia híres,
tragikus szerelmesei is megjelen-
nek festményein: Trisztán és
Izolda, Orpheusz és Eurydiké.
Történetmesélő, mély gondolato-
kat és tanulságokat megjelenítő, fi-
lozofikus tárgyú képein megje-
lenik az ember, a Biblia és a törté-
nelem ábrázolása. Kozma Imre
történelem tárgyú képein a valós
események bemutatásán túl jelen
vannak a saját maga által létreho-
zott tartalmak is. Kozma Imre ké-
pein semmi nem születik öncélú-
an, önmagáért. Képei üzenetet hor-
doznak – mondta befejezésül a
könyvtár igazgatónője. 
A megnyitón Jakab Irén és Oláh
Miklós megzenésített verseiket éne-
kelte, Csopakról Gercsák Dóra és
Szigeti Balázs táncokat mutatott be. 

Hanny Szabó Anikó

Színek tobzódása

Kozma Imre Budapesten negyven festményével
mutatkozott be

(fent) Mogyoró utcai óvodások és Varga Mihály sepsiszentgyörgyi fafaragó művész szobrai (lent) a füredi
betlehemen
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Ragyogó napsütéses, őszi
időben autóztam Balatonsző-
lősre. A lakcímet tudtam, de
emellé telefonon pontos eliga-
zítás is járt Nagyné Söjtöry
Etelkától, mert a szőlősi Fő
utca nem ér „csak úgy” véget
a falu szélén: balra leágazik a
pé cselyi útról, aztán megint
jobbra föl... szóval nem egy-
szerű, de a pontos, útbaiga-
zító táblák egyértelműek. No
és még egy fontos információ:
vadszőlővel befuttatott csa-
ládi ház. Gyorsan odatalál-
tam.

Etelka a kapuból a nappa-
liba kísér, ahol rögtön meg-
csapja az orromat a mézes-
kalács semmihez sem fogható
illata. Körülpillantva látom,
hogy az asztalra oda vannak
készítve már megírt, illetve
megírásra váró, füzetnagyságú
mézeskalács-lapok. Itt ülünk le
beszélgetni.

– Apám zalagyömrői szár-
mazású, onnan költözött át Fü-
redre – áldom érte. Először a
Tamás-hegyen vett egy kis
házat, ahol rögtön elkezdte a
kertészkedést, mivel ez volt a
szakmája. Én már Arácson, egy
szép házban születtem, amit a
környékbeliek csak rózsás ház-
nak hívtak a kertben viruló
több, mint 120 tő gyönyörű
rózsa miatt. Apám azt mesélte,
hogy előtte évben olyan jó volt
a baracktermésük, hogy annak
az árából vették meg a Koloska
utcai házat. Nagyon szerette a
szakmáját, hivatásnak tekin-
tette. A munka mellett megta-
nult még tárogatózni is – mit
mondjak, azóta is összeszorul
a szívem, ha bárhol meghallom
a tárogató jellegzetes hangját.

– Hogy jött az életedbe a

mézeskalács készítés? Mi
módon találkozik össze az em-
ber egy ilyen – talán nyugodtan
mondhatom – nem mindennapi
foglalatossággal?

– Az Arácson elvégzett ál-
talános iskola után elkezdtem a
Hévízi Vendéglátóipari Szakis-
kola Balatonfüreden működő
kihelyezett tagozatát. Ezután
érettségi, férjhezmenetel, majd
a Műszaki Egyetem Üdülőjé-
ben – ma Hotel UNI – élelme-
zési vezetőként dolgoztam
2002-ig. Két fiam van, s egy
alkalommal karácsony előtt
jött az ötlet, hogy valami olyas-
félével szeretném meglepni
őket, amit valóban tőlem kap-
nak, nem az üzletben vásáro-
lom. Ekkor készítettem először
mézeskalács-házat. Nagy si-
kere volt, az ezt követő ünne-
pek alkalmával már szinte
várták tőlem, hogy milyen mé-
zeskalács-költeménnyel rukko-
lok ki? Nagyon megszerettem
az alkotásnak ezt a formáját, a
többi már jött magától.

– Ami azért nem volt olyan
egyszerű, tudtommal a szakmát
is megszerezted.

– A családom mindenben
támogatott, bíztatásra meg nem
volt szükségem, így 2001. ok-
tóber 18-án átvehettem az ok-
levelet a fővárosi Népi Mes-
terségek és Művészetek Szak-
középiskola mézeskalács-sza-
kán. A vizsgamunkám olyan
jól sikerült, hogy rögtön ott
akartak tartani oktatónak, ezt
persze Balatonfüredről nem
vállalhattam.

– Két fiadat nézve egyér-
telmű, hogy az alma nem esett
messze a fájától.

– Igen, László vendéglátó-
ipari főiskolát végzett és Füre-
den él, Attilát a nagyapja hiva-

tása ihlette meg: kert- és tájé-
pítő mérnök Tapolcán.

– Hogy indult az önálló szak-
mai karriered?

– Az első kiállítás, amin
részt vettem – megjegyzem,
csak kézműves vásárokra
járok, ahol elvárják a szakmai
nívót – Debrecenben volt még

2001-ben. Csak mézeskalá-
csosból 24-en voltunk az or-
szág minden tájáról, ez kiváló
megmérettetési lehetőség volt
számomra, hogy tudjam, hol is
állok? Debrecen egyébként is
híres mézeskalácsos város,
mint korábban Pápa vagy Sop-
ron volt. Aztán sikerült bejut-
nom Kapolcson az első Mű-
vészetek Völgyébe, ami távol-

ról sem volt egyszerű, akkor
még igen szigorú szakmai fel-
tételeket szabtak. Itt aztán
annyi szakmán belüli ismeret-
ségre tettem szert, annyi név-
jegykártyát kellett szétosz-
tanom, hogy azóta azt kell el-
döntenem: a sok meghívás
közül melyik az, aminek nem

tudok eleget tenni.
– Hogyan kell sütni, díszíteni?
– Erre háromféle lehetőség

van. Az egyik, amikor a ki-
nyújtott tésztára még véko-
nyabbra nyújtott anyagból
különböző rátéteket készítek:
virágokat, motívumokat, leve-
leket, bármit. Ilyenkor termé-
szetesen együtt sütöm ki az
egészet. A másik alkalommal is

együtt sül, mert a nyers tésztára
különböző termény-magokból
csinálok mindenféle alakzato-
kat. A harmadik a legismer-
tebb, amikor a már kisült
tésztára írok – ezt mi így hív-
juk. Tojáshabból, cukorból ké-
szítek keveréket, amit nejlon-
zacskóba teszek, aminek a sar-

kát kivágom. Kisebb lyuk ese-
tén vékonyabban, nagyobb
lyuknál természetesen vasta-
gabban tudom írni-rajzolni a
betűket-mintákat.

Elbűvölve nézem, ahogy a
vékony, hófehér szál mindig
pontosan oda kerül, ahová
Etelka akarja. Bámulatos
ügyességgel rajzol és ír, eleinte
azt gondoltam, valamiféle sab-

lonnal készülnek ezek a dol-
gok, pedig nincs semmi trükk,
csak türelem és ügyes, gyakor-
lott kéz szükségeltetik hozzá.

– Egy héten csak két napot
tudok írni, nagyon fárasztó, a
kezemet nem tudom letámasz-
tani. Estére már annyira fájnak
a váll- és a nyakizmaim, hogy
alig tudok aludni. Ugye, nem is
gondolná az ember, hogy ez a
munka ilyen fizikai megterhe-
lést jelent? A sütés már a vége,
könnyű feladat. Nagyon rövid
ideig szabad csak sütni, általá-
ban négy percig. Ha túlsül,
azonnal érezni a szagát és ke-
serű lesz.

– Azt hallottam, hogy sokáig
eltartható, ha kellő szakszerű-
séggel készült.

– A múltkor ettünk meg egy
hét éve készült házikót. Finom
puha volt, megtartotta az aromá-
ját és a színét. Persze csak akkor,
ha be van csomagolva, egyéb-
ként magába szívja a levegő
nedvességét, aztán ha száraz idő
jön, kiszárad, összemegy és az
írás lepattogzik róla.

Később megnézzük még a
nagy, üveges szekrényt, ahol
számomra hihetetlen mennyi-
ségű mézeskalács-csoda lát-
ható. Meglepve hallom, ahogy
Etelka megjegyzi: most egy ki-
csit ki vagyok fogyva, de ha-
marosan megkezdjük a kará-
csonyra való felkészülést, a ka-
rácsonyi motívumokkal ké-
szülő figurákat.
Pedig még hétágra süt a nap.
De a gondos gazda mindig
előre gondolkodik és tervez,
így teszi lehetővé önmaga szá-
mára, hogy mindig a saját útját
járja. Mint ahogy ezt Nagyné
Söjtöry Etelka mézeskalács-
készítő is teszi.

Gaál Antal

Füredi Múzsák: Etelka, a szőlősi mézeskalácsos

A mézeskalács, amit nagyon rövid ideig kell sütni, több évig is fogyasztható, ha jól be van csomagolva, és
nem szárad ki

Nem kocsma, nem disco,
nem csak étterem, akkor mi,
kérdeztük a Zákonyi sétányon
található új vezetésű Terasz
Dance Pubban, tudják, ami
előtt nyári estéken a szökőkút
csobog.

Kovács István megbízott
vezető bízik abban, hogy a va-
sárnap kivételével minden nap
déltől este tízig nyitva tartó Te-
raszt a kitűnő ételek, a magya-
ros és nemzetközi ízek, a
26-féle pizza, a nagy választék,
és nem utolsó sorban a télies,
azaz konszolidált árak miatt
most is megtalálják a fürediek
és a környékbeliek. 

Az igényes, pub-szerűen
berendezett galériás, tágas,
ugyanakkor a félre vonulást
jobban kedvelőknek, kuckós
étterem minden korosztálynak
kitűnő hely.

A pénteken és szombaton
éjjel kettőig, igény szerint ötig
nyitva tartó Teraszban, szom-
batonként élő zenét, funky-t,
blues-t és az 1950-es évek
Amerikájának meghatározó
rock’n’roll műfaját, Elvis, a ki-
rály zenéjét, rockabilly-t ját-
szanak. Ezekből egyenesen
következik, hogy hétvégén a
Terasz bizony táncos hely, de
aki csak a manapság ritka élő
zenére kíváncsi, az is feldobód-
hat itt a cseppet sem vidám,
szürke télben. 

Sőt, csoportosan betérő
vendégeket is várnak, hiszen
itt az ideje az év végi munka-

helyi, karácsonyi buliknak. A
Teraszban táncos rendezvény
esetén 120, egyébként akár 150
embert is ki tudnak egyszerre

szolgálni.
Ha viszont kedvünk sincs

kimozdulni, a Teraszból az ét-
lapon felsorolt minden ételt fél
12-től Füreden ingyen, a kör-
nyéken némi felárral házhoz
viszik, ha rendelnek a 06-
30/506-6073-as telefonon.

Készülnek, naná, ezerrel a
szilveszterre, de addig is lesz
itt százéves recept után beigli
és halászlé is. A szilveszteri
buli egyébként mindenestül,
üdvözlő itallal négy fogással,

kétféle menüvel, éjfélkor pezs-
gővel, svédasztallal 5900 Ft-
ba kerül. És ne felejtsük el a
Flamingó együttest sem, aki

persze a jó zenéjével benne van
ebben az árban!

Ha még kérdésük van a Te-
rasszal kapcsolatban, hogy
mikor ki játszik a hétvégeken,
rendelni szeretnének telefonon
vagy foglalni szeretnének szil-
veszterre, hívják a 06-30/506-
6073-as számot, ahol készség-
gel állnak a rendelkezésükre,
vagy nézzék meg az étlapot, az
árakat és a fellépő együtteseket
a www.teraszpub.hu oldalon.

(x)

Télen is nyitva a Terasz!

Az Adventi fénykiállítás rendezői világító fenyőfüzérrel ajándékozták meg a balatonfüredi óvodákat, és a
bölcsődét. Az egyedülálló kiállításra számos gyermekcsoport érkezett, a karácsonyváró hangulat színes
kavalkádja, a  fenyőerdő – vendégkönyvet lapozgatva kétség nem férhet hozzá – kicsiket és a nagyokat
egyaránt ámulatba ejt, különleges élményt jelent. „Én ilyen szépet még nem láttam” – áll több száz  tiszta
gyermeki megfogalmazásban és rajzban a könyvben. Valószínűleg ezt a csodát, a várakozás örömét szerette
volna átadni a kiállítást szervező az ovisoknak azzal is, hogy hozzájárult óvodájuk díszítéséhez.
                                                                                                                                                 Kis Virág

Óvodai fények

A Balatonfüredi Művészklub
hagyományos év végi karácsonyi
kiállítása a város életében fontos
eseménynek számít. A 17 kiállító
művész alkotásaival a Folyosó Ga-
léria születésnapot is ünnepelt.

Pálffy Károlyné javaslatára tíz
évvel ezelőtt, a balatonfüredi mű-
vészek lehetőséget kaptak arra,
hogy a Polgármesteri Hivatal fo-
lyosóján időről – időre megmutat-
hassák a nagyközönségnek az
alkotásaikat. Az évek során láthatta
Füred lakossága, hogy egy-egy mű-

vész mennyit fejlődött, hogyan vál-
toztatott kifejezési módján. 
Petrőcz Lászlóné nagytiszteletű
asszony nyitotta meg a kiállítást.
„A balatonfüredi művészek szeren-
csések, mert ilyen csodálatos he-
lyen alkothatnak. Láthatják a
sokféle szín varázsát, tavasztól
őszig, rügyezéstől lombhullásig,
ködfoltoktól hóhullásig. Láthatják
a téli Balaton tükrét, milyen a nap-
kelte, a hold ragyogása, a sötét éj
vibrálása. Az idei sokszínű, sok
műfajú kiállításon a az őszi termé-
szet mutatkozik meg. Láthatjuk a

téli Balatont, romantikus és modern
felfogásban is. A szobrokká fagyott
rianást. Megjelenik a képeken a
megnyugtató zöld fenyőrengeteg és
a Krisztus kereszt az erdőn. A Fü-
redi Művészklub tagjai minden ka-
rácsonykor tehetségük legjavát
nyújtják át nekünk ajándékként.
Fogadjuk ezt tőluk szeretettel, aho-
gyan ők ezt felajánlották” – mondta
Petrőcz Lászlóné.
Andó Eszter énekével, zongora és
fuvola játékával tette teljessé a ki-
állítás-megnyitót.

Hanny Szabó Anikó

Adventi képzőművészeti kiállítás
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Nem tudom, hány ember van
a mai világban, aki elmondhatja
magáról, hogy egész életében egy
munkahelyen dolgozott, ráadásul
abban az oktatási intézményben,
ahol egykor ő maga is tanult.
Szenfnerné Varga Anikó 38 év peda-
gógusi pálya – ebből 22 év igaz-
gatóhelyettesi tevékenység –
után idén nyugdíjba vonult. Mun-
kája elismeréseként több kitün-
tetést kapott, 1980-ban megkap-
ta a Minisztertanács Kiváló mun-
káért kitüntetését, 2001-ben a
Bem Plakettet, idén júniusban a
pedagógusnapi ünnepségen Bala-
tonfüred közoktatásáért kitünte-
tésben részesült.

– Meséljen egy kicsit a kezde-
tekről, hogy lett Ön pedagógus?

– Családom minden tagja ide
járt, a mai Bem iskolába. Édes-
apám ágán mindenki tanító-tanár
ember volt – őt kivéve, mert
korán félárván maradt, és özvegy
édesanyját segítette a gazdálko-
dásban a füredi birtokon. Én
magam gyermekkoromtól kezd-
ve pedagógusnak készültem. Az
általános iskolai évek után a
Lóczy Lajos Gimnáziumban
érettségiztem. Mindkét intéz-
ményben kiváló pedagógusok ta-
nítottak, gyermekkori elhatáro-
zásomat az ő személyes példájuk
csak erősítette. A győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főisko-
lán végeztem 1972-ben. Friss
diplomásként a Radnóti iskolá-
ban rögtön ajánlottak egy kineve-
zést, én azonban az egykori
iskolámat választottam, noha
akkor csak szerződéses állás kap-
tam. Itt dolgoztam 38 évig a
nyugdíjazásomig, nem is kíván-
koztam soha, máshova.

– Ritka ez a szemlélet, pláne
manapság. 

– Kötődöm nagyon: család-
hoz, hivatáshoz, emberekhez, ha-
gyományokhoz és tárgyakhoz is.
Itt a lakásom nappalijában Varga
nagymamám bútorai vesznek
körül, ez a vitrin például a világ-
háborút is túlélte. Nem az a fajta
ember vagyok, aki könnyen meg-
válik a múltjától. A mai életszem-
lélettel ellentétben azt vallom,
hogy az értékeket megőrizni és to-
vábbadni kötelesség.
Nagyon szerettem tanítani. Hittem
és hiszem, hogy a tanítás művé-
szet. Türelem, szakértelem, szere-
tet: ez a hármas vezérelv volt,

amelyet pályámon minden hely-
zetben igyekeztem szem előtt tar-
tani. Kezdő pedagógusként
megtapasztaltam tantestületünk-
ben a kollegalitást, a segítőkészsé-
get, a szakmai beszélgetések
igényét, az idősebb kollégák gon-
doskodó szeretetét. Később nekem
természetes volt, hogy a fiatal, pá-

lyakezdő kollégáimat támogas-
sam. Soha nem zárkóztam a hos-
pitálások elől, mindig szakítottam
időt pedagógiai eszmecserékre.
Hosszú éveken keresztül vezettem

az iskola alsó tagozatos munkakö-
zösségét. Ebben az időben bevá-
lasztottak a Veszprém Megyei
Pedagógiai Társaság tagjai közé,
kiváló szellemi műhely volt ez.
Módszertani munkám alapján be-
kerültem a komplex matematika
programba. Négy éven át a régió
pedagógusainak havi rendszeres-
séggel bemutató tanításokat tartot-
tam, nyaranta pedig Pápán és
Veszprémben továbbképzéseket
vezettem. Részt vettem tankönyv-
bírálatokban, szakcikkeim jelentek
meg. Amikor igazgató helyettes

lettem, legnagyobb sajnálatomra a
pedagógiai munka kissé háttérbe
került. Majd’ negyvenéves pálya-
futásom során négy igazgatóm
volt, Farkas Edit, Kardos Géza,
Horváth Ernő és Köz-Kádi Sa-
rolta.

– Ilyenkor, nyugdíjba vonuláskor
természetes a visszatekintés. 

– Úgy gondolom, pályakezdő
éveire emlékszik vissza az ember
a legélénkebben. Legszebb idő-
szak volt az életemben, amikor
első osztálytól negyedikig tanítot-

tam a gyermekeket. Akkoriban is
voltak, akik nehezebben tanultak,
azonban mindig sikerült megta-
lálni azt az értéket, amiben erősí-
teni lehetett őket. Nem volt ilyen
teljesítményközpontú az oktatás, s
a szülők elfogadták a pedagógusok
észrevételeit, együttműködtek ve-
lünk a gyermekük érdekében.
Régen nagyon sok minden belefért
az időnkbe. Mai napig is elgondol-
kozom azon, hogyan volt ener-
giám kicsi gyerekeknek három
felvonásos zenés színdarabot beta-
nítani olyan színvonalon, hogy a
megyei seregszemléről díjjal tér-
tünk haza. Jártunk kirándulni, ibo-
lyázni, hóvirágozni, szinte együtt
éltünk. Büszke vagyok rá, hogy
egykori tanítványaim becsületes
emberek lettek. Van közöttük
ügyes és megbízható mesterember,
matematikus, pedagógus, kerami-
kus, zenész, énekművész, köztiszt-
viselő, közgazdász és még
sorolhatnám. Sokfelé vitte őket az
élet, de szomorúsággal tölt el,
hogy néhány tanítványom már saj-
nos nincs közöttünk.

– Néhány évvel ezelőtt volt sze-
rencsém megismerni édesapját,
Varga Lajos bácsit. Emlékszem, azt
mesélte, mennyire szerette az iro-
dalmat, a tanórákon mindig odafi-
gyelt, s otthon már nem kellett
tanulnia és nem utolsósorban mai
napig őrzi egykori iskolatáskáját.

– Valóban, meg tudom mutatni
a táskáját, féltve őrizzük. Édes-
apámnak gyönyörű az írása, kiváló
a memóriája, úgy tud idézni költe-
ményekből a mai napig is, hogy
bárki megirigyelhetné. Világ élet-
ében nagyon szeretett olvasni, az
irodalom és a kultúra iránti szere-
tetet én is örököltem tőle.

– Olyannyira, hogy Ön a hivatása
mellett nemcsak az iskola falain
belül tevékenykedett, a város közé-
letében is mindig jelen volt.

– Mint pártonkívüli, 1980-tól
tanácstag voltam, dolgoztam a
művelődési-oktatási bizottságban,
megalakulása óta tagja vagyok (je-
lenleg elnöke) a Helytörténeti
Egyesületnek, és a Balatonfüred
Városért Közalapítvány felügyelő-

bizottságában is részt veszek.
Írtam egy könyvet Füredről Bala-
tonfüred, lakóhelyünk ismerete,
kiegészítő tankönyv 3-4.osztályos
környezetismeret tantárgyhoz cím-

mel, illetve megjelent
egy könyvem Feren-
csik Jánosról, a város
első díszpolgáráról is.
Most pedig készül egy
fürediekről szóló élet-
rajzi lexikon, melynek
készítésébe is bekap-
csolódtam.

– Elkötelezett lokál-
patrióta.

– Elfogult is va-
gyok, nemcsak elköte-
lezett. Balatonfüred a
szülővárosom, én itt
otthon vagyok. Egy
sokak által irigyelt táj
ölelésében élek ezen a
gyönyörű településen.
Örülök, hogy hozzájá-
rulhattam a füredi diá-
kok neveléséhez,
ismereteik gazdagításá-
hoz, s köszönöm mind-
azt a sok értéket,
tudást, amivel egykori
iskolám pályámon elin-
dított. 

– Mennyire elfoglalt
nyugdíjasként?

– Nagyon élvezem,
mindig van elfoglaltsá-
gom. Az iskolától
pedig nem tudok elsza-
kadni, itt zajlik előttem
az intézmény élete, hi-
szen a Bem iskolával
szemben lakom. Hal-
lom a csengőszót, a hir-
detéseket, gyakran
találkozom tanulókkal,
kollégákkal is. Az
utolsó munkában töl-
tött napomon kaptam
egy szabályos, a ne-

vemre készíttetett és kiállított bi-
zonyítványt. A záradékban ez áll:
„A nevelőtestület határozata: Isko-
lai tanulmányait a megérdemelt pi-
henés 1. évfolyamán folytathatja:”
Nos, újra elsős lettem…

Szücs Zsuzsanna

Beszélgetés Szenfnerné Varga Anikóval
gyökerekről, kötődésről, hivatástudatról

Egyre több szó esik napjaink-
ban az egészségről, a környezettu-
datosságról, az egészséges táp-
lálkozásról. Az egészséges életre
nevelést már kora gyermekkorban
kell elkezdeni. A füredi általános
iskolákban november hónapban
kimondottan az egészségé volt a
főszerep. A szűkös anyagi keretetk
miatt nem könnyű megszervezni
az egészségnapot, így pályázatok,
támogatók és az önkormányzat se-
gítségével sikerült megvalósíta-
niuk idén a hagyományos téli
programot.
Az egészségnapon mindhárom ál-
talános iskolában szakemberek
hívták fel a figyelmet a megelő-
zésre, előadásokat tartottak többek
között a fiatalkori cukorbetegség-
ről, a mozgásszervi elváltozások-
ról, a fog- és száj megfelelő ápo-
lásáról is. A tanulók sok mindent
megtudhattak a kisállattartás örö-
meiről és veszélyeiről. Az ÁNTSZ
és a védőnők az egészséges táplál-
kozás fontosságáról, a dohányzás
káros hatásairól, a rendőrség szak-
embere pedig a drogokról és azok
veszélyeiről beszélt. Ezen a napon
a gyerekek maguk készítettek
egészséges ételeket, salátákat,
sokat mozogtak és számos tudni-
valóval gazdagodtak.
Az ötletadó Bem József Általános
Iskolában a szabad levegőn közös
reggeli tornával indult a nap. Elő-
zetes feladatként képzőművészeti
alkotásokat készítettek a gyerekek,
amihez kizárólag egészséges élel-
miszereket használhattak fel. Nagy
kedvvel és okosan vásároltak az
„iskolai áruházban” a gyerekek,
úgy látszik, egyre inkább tudato-
sodik bennük, mi tesz jót a szerve-
zetnek. Az előadások mellett az
egész nap folyamán nagy szerepet
kapott a mozgás, a játékos vetélke-
dők. Az iskolában hosszú évek óta
hagyomány, hogy a szülők készítik
aznap az egészséges zöldséges
szendvicseket a diákoknak. 
Az Eötvös Loránd Általános Isko-
lában judó bemutatóval vette kez-
detét a nap. A gyerekek előzetes
feladatokat kaptak, a plakátkészí-
tés mellett háztartási hulladékok-
ból kellett újrahasznosítható tár-

gyakat készíteniük. Ötletes, krea-
tív alkotások születtek. A sport- és
ügyességi játékokat mandulatörő
verseny színesítette, s az egészség-
ről szóló előadások mellett a tanu-
lók megismerkedhettek olyan
technikákkal is, amelyek a min-
dennapos tanulásukat teszik köny-
nyebbé. Ellátogatott az egész-
ségnapra Navratyil Sándor para-
limpikon és Szathmári János, a
BKSE kézilabdakapusa is a gyere-
kek nagy örömére.
A Radnóti Miklós Általános Isko-
lában a tanév során többször is
meghirdetik a Gyere a gyalog az
iskolába programot, mellyel a
mozgás fontosságára hívják fel a
figyelmet. Előzetes feladatként az
egészséges életmóddal kapcsola-
tos rajzokat, plakátokat alkottak a
gyerekek, de készült az alkalomra
zöldségekből és gyümölcsökből
álló virágcsokor kompozíció is. A
felsősöknél nagy szerepet kapott a
mentősök életmentési bemutatója,
mindenki kipróbálhatta a bábu se-
gítségével az újraélesztést. Takács
Feri bácsi az egészségnapot meg-
előző vasárnap gombatúrára invi-
tálta a gyerekeket, az egészség-
napon pedig gyógyfüvekkel,
gyógyteákkal és azok hasznossá-
gával ismertette meg őket. Az alsó
tagozatosok körében a legkedvel-
tebb program a Csalán Egyesület
szervezésében a tudatos vásárlás
bemutató volt, amelyben hatalmas
társasjátékokon keresztül a gyere-
kek örömmel vettek részt. A szív-
kórház gyógytornászai gerinc-
javító- és kímélő gyakorlatokat
mutattak be az iskolában a külön-
böző eszközök segítségével. A
Radnótiban is örömmel fogadták
Navratyil Sándort, a gyerekek szá-
mára példaértékű az ő élete, akti-
vitása, s a sportban, az olimpiákon
elért eredményei. Az iskolában ta-
vasszal esélynapot tartanak majd,
ahová meghívnak vak, siket, eny-
hén értelmi fogyatékos és mozgás-
sérült embereket egyaránt, hogy a
gyermekek testközelből is megis-
merkedhessenek a sérült emberek
mindennapjaival.

Szücs Zs.

Egészségnap Füreden
az általános iskolákban

A Balatonfüredi Kölyök Lab-
darúgó Club (BKLC) november
28-án második alkalommal ren-
dezte meg a II. Stefánia Vitorlás
Étterem Gyermeklabdarúgó
Kupát. A Balaton Szabadidő köz-
pontban három korcsoportban,
18 csapat több mint 150 sportoló-
jának részvételével zajlottak a
küzdelmek, amelyen a szervező
BKLC hat együttessel vett részt.

A szervezők által Mikulásku-
pára keresztelt eseményen a ház-
igazda BKLC mellett tapolcai
veszprémi, keszthelyi, gyulafirá-
tóti, péti és várpalotai csapatok
vettek részt. A mezőnyből kima-
gaslóan teljesítettek a füredi U 9-
es és U 11-es korcsoportok A
csapatai, akik veretlenül, szóra-
koztató játékkal lettek tornagyőz-
tesek. A BKLC-s fiatalok számos
különdíjjal is gazdagodtak.
A tavalyihoz hasonlóan az egész
napos torna programjába egy barát-
ságos mérkőzést is szerveztek, a
BKLC alapító tagjai a BKLC-s gye-
rekek szüleivel (köztük egy nagy-
papa is) mérték össze tudásukat. Az
eredmény 2:1 lett az alapítók javára.
Meghívást kaptak a rendezvényre
a város egykori, ma már legidő-
sebb labdarúgóit is, így hosszú idő
után újra összejött az 1950-es –
60-as évek füredi labdarúgó csa-
pata, volt, aki Ausztriából jött haza

az eseményre. Az idős focistákat a
BKLC kis labdarúgói köszöntöt-
ték.. Ünnepélyes keretek között
köszöntötték a szervezők az egy-
kor Balatonfüredről indult, majd
egészen az NB I-ig jutott focistá-
kat is: a Szombathelyi Haladás
egykori játékosát, Nagy Lászlót, a
Zalaegerszeg színeiben több száz
élvonalbeli mérkőzésen is pályára
lépő Prokisch Károlyt és Halápi
Lászlót, valamint a jelenleg Gö-
rögországban profiskodó, koráb-
ban a Ferencvárosban, Győrben is
megforduló Erős Gábort. 
Nagy László a gála után elmondta:
Jó volt ennyi gyermek között lenni,
és újból találkozni az egykori bará-
tokkal. A legtöbb csapattársam
hosszú éveken keresztül, a mainál
sokkal rosszabb körülmények kö-
zött szolgálta hűségesen a város lab-
darúgó csapatát. Ennek ellenére
nem kaptunk meghívást a füredi sta-
dion augusztusi avatójára, pedig
talán megérdemeltük volna, fájó
pont ez nekünk. A mostani ünnep-
ség ezért is volt különösen megható
számunkra, örültünk a meghívás-
nak, sokan el is sírták magukat a
meghatódottságtól. Nagyon rokon-
szenves és szakmailag is jó kezde-
ményezés, hogy e kis klub alulról
építkezve akar fejlődni, lehetőség-
hez juttatva a helyieket, a városhoz
kötődő embereket. A fiatalkoromra
emlékeztet, jó érzés olyan elkötele-

zett füredi edzőket dolgozni látni,
mint az 50-es 60-as években Hochs-
tein Ferenc, Cziguth István, Dolgos
András vagy Mixtai László voltak.
Annak idején Prokisch Károly és jó-
magam többek között az ő munká-
juknak köszönhetően kerülhettünk a
hazai első osztályba. Bízom abban,
hogy 6-7 év múlva a mostani fiata-
lok a felnőtt csapat magját alkothat-
ják majd, és akkor talán a helyi
nézők is visszatérnek a megújult
Fürdő utcai létesítménybe. 
Ifj. Makó István a gálát szervező
BKLC titkára a Balatonfüredi
Naplónak elmondta: Örülünk
annak, hogy most is közöttünk
vannak azok, akiknek pályája pél-
daértékű lehet fiatal sportolóink
számára. A labdarúgás Füreden ha-
gyományosan olyan sportág volt
mostanáig, amelyben zömmel he-
lyiek és környékbeliek vállaltak
szerepet. Gondoljunk csak az 50-
es és 60-as évek népszerű csapata-
ira, a 80-es évek Szabad Föld
Kupa döntőjéig jutó gárdájára,
vagy a 90-es évek közepén az NB
II-ben is szereplő együttesre.
Ezekben a csapatokban egyaránt
az volt a közös, hogy magjukat ba-
latonfüredi kötődésű játékosok al-
kották. A BKLC-ben jelenleg
közel 70 helyi és környékbeli fiatal
sportol, klubunk tudatosan kívánja
folytatni e tradíciót. 

Sz. Zs.

Generációk találkozása és aranyeső
a gyermek labdarúgó kupán

Szenfnerné Varga Anikó régi füredi családból származik, igazi lokálpatrióta, a
Helytörténeti Egyesület elnöke

Szenfnerné Varga Anikó tősgyökeres balatonfüredi

családból származik, elődei már az 1600-as évek-

től itt éltek. Dédnagyapja a mai Bem József Álta-

lános Iskola első diákjai közé tartozott, a 12 fővel

indult szőlőművelő iskola – hivatalos nevén Bala-

ton-Füredi Gyakorlati és Elméleti Szőlőtenyésztési

Intézet és Felső Népiskola – tanulója volt. Az iskola

hatvanadik jubileumi ünnepségén pedig mint egye-

düli élő egykori diák vett részt. A bensőséges ün-

nepségen „hatalmas éljenzés tört fel, amikor a ma

is élő Varga Dénes a szokás hatalmánál fogva, ne-

vének említésére elkiáltja: jelen! A névsorolvasó

igazgató csak meghatódottsága miatt nem felel-

tette le mindjárt azon melegiben a 73 éves Varga

bácsit…” – olvasható az intézet hatvanéves jubi-

leumáról szóló Barabás János igazgató ünnepi be-

szédében (1930).
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Szűcs Ervin edző mérföld-
kőnek nevezte a vívóterem ki-
alakítását, melyet a közel-
múltban adtak át. Elmondás
szerint mindez nagy hatással
lesz a füredi vívó életre. 

Az Eötvös iskola tetőteré-
ben alakítottak ki egy olyan
termet, mely az elképzeléseik
szerint lett berendezve. Fontos
kiemelni az utolsó szót, hiszen
az elmúlt évek során nagyon
sok időt vett igénybe a pástok
felszerelése, így a tréningekre
már kevés idő jutott. Pályázati
pénzből és önkormányzati se-
gítséggel sikerült a vívótermet
megépíteni. A Balaton Isover
Vívóklub helyi bázisa lett az
impozáns helység. 
Egyre többen keresik fel a ví-
vótermet, több tehetséges fiatal
bontogatja szárnyait a pásto-
kon. A gyerekek több és inten-
zívebb edzéseken vesznek
részt, melynek eredményei a
soron következő versenyeken
is megmutatkozhatnak. Ked-
den, szerdán és csütörtökön há-
romnegyed négytől a kez-
dőcsoportokkal foglalkoznak,
akiket a haladó csoport követ.
Utóbbiak hétfőn és pénteken is
pástra lépnek, így egyáltalán
nem unatkoznak a sportolók.
A fiatal tréner példaképként
említette meg a gyerekek sze-
mében Rédli Andrást – Bo-
rosné Eitner Kinga tanítványát
–, aki a felnőtt világbajnoksá-
gon ezüstérmes lett, míg az Eu-
rópa-bajnokságon a dobogó
legfelső fokára állhatott. De-
cember elején Szolnokon lép-
nek pástra a füredi titánok egy
nagyszabású tornán. Szűcs
Ervin szerint Müller Roland

képes lesz arra, hogy éremmel
térjen haza és tovább öregbítse
az egyesület hírnevét. Mindezt
a nemrégiben megrendezett de-
recskei tornára alapozza, ahol
az olimpici grand prix vívóver-
senyen Roland aranyérmes lett,
míg Tislér Botond a 83. helyet
szerezte meg. Az újonc lány
párbajtőr korosztályban Szabó
Fruzsina a 23., Szabó Luca
pedig a 45. helyen végzett.
Őket Némethné Szkalla Ilona
készítette fel. Serdülő lány pár-
bajtőr korosztályban Szalai Re-
beka 30., míg Tóth Marianna

az 53. helyen fejezte be a ver-
senyt. 
A vitorlázóknál jó szelet kíván-
nak az eredményes szereplés-
hez, Ervin szelet nem szeretne
vetni, vihart meg végképp nem
kíván aratni, így marad a „sok
tus” kifejezés. Aki szeretné el-
sajátítani eme sportágat, annak
jó hír, hogy kezdő és felnőtt
tanfolyamot indít a Balaton Iso-
ver Vívóklub. Jelentkezni lehet
a vívóteremben hétfőtől-pénte-
kig 17-19 óráig vagy a 06-
30/662-3525-ös telefonszámon.

Sz. P

Sok tust remélnek a füredi vívók

Karácsonyi fényáradatban
úszik a sportcsarnok. Majer
Tamás ügyvezető azonban
nemcsak a csillogó díszekre,
hanem az idei rendezvényekre
is büszkén tekint vissza.  

– A sokrétű programok közül
mit szeretne kiemelni?

– Tavasszal néhány konfe-
renciának biztosítottunk helyet,
mely a gazdasági válságnak
köszönhetően sajnos egyre ke-
vesebb. Az ilyen jellegű ese-
mények nemcsak a létesít-
ménynek kedvez, hanem a vá-
rosnak is, hiszen ezeken a ren-
dezvényeken több mint ezer
ember vesz részt. Az idén meg-
rendezett nemzetközi kézilab-
datornán három Bajnokok
ligájában érintett csapat mér-
kőzött meg egymással, így
nyugodtan mondhatom, hogy
világsztárok léptek fel nálunk
szeptemberben.

– Volt olyan rendezvény,
amely nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket?

– A Lord és a Beatrice kon-
certjére sajnos kevesen jöttek
el. Hiába reménykedtünk ab-
ban, hogy a régi motorosokra
még mindig kíváncsiak az em-
berek. Kétségtelen, hogy a
koncert veszteséget termelt,
így jövőre hasonló jellegű ren-
dezvényre nem kerül sor.
Ugyanakkor a Pannon Várszín-
ház előadásai 2010-ben is meg-
tekinthetőek, hiszen minőségi
kultúrát képvisel, ráadásul több
százan érdeklődnek iránta. 

– A gazdasági válság meny-
nyire érezteti hatását az intéz-
ménynél?

– Sajnos egyre inkább! Na-
gyon rugalmasnak kell len-
nünk az árak tekintetében,
tudomásul vettük, ha például

egy konferenciának helyet kell
biz- tosítanunk, mindazt szolid
bérleti díjjal tehetjük meg. Pa-
naszkodni azonban nem sze-
retnék, hiszen bennünket az a
veszély nem fenyeget, hogy
bezárnák az intézményt. Az
önkormányzat nagyon sokat
segít nekünk, de a költségve-
tés ott is szűkös. Szerencsére
túlzott létszámcsökkentésről
sem beszélhetünk, hiszen a ta-
valyi két karbantartóhoz ké-
pest idén már csak egy sze-
mély látja el ezeket a feladato-
kat. 

– Közelednek az ünnepek.
Hogyan készülnek rá?

– Szilveszterre nem terve-
zünk semmit, hiszen a környék
szállodáiban, éttermeiben
mindezt megteszik. A hagyo-
mányokhoz híven kívánunk a

szeretett ünnepére megemlé-
kezni, békességben, meghitten.
Itt szeretném megragadni az al-
kalmat, hogy az újság olvasói-
nak kellemes ünnepeket sze-
retnék kívánni. 

– Január és február mindenki
számára holtidőszak. Önöknél is
így lesz?

– Nem mondanám, hiszen a
teremfoci akkor éli fénykorát.
Különféle tornák kerülnek
megrendezésre, ráadásul a
szürke hétköznapokon a sport-
egyesületek is tréningeznek. A
Pannon Várszínház soron kö-
vetkező bemutató darabjára
minden bizonnyal sokan válta-
nak jegyet a téli hónapokban is.
Majd várjuk a tavaszt, remé-
nyeink szerint sok sikeres kon-
ferenciával. 

Szendi Péter

Színes programok a szabadidőközpontban

A füredi vívóklub tanítványai egyre több sikert érnek el

Kis híján a dobogó legfelső
fokára állhatott Osváth Péter,
aki az idei szezonban az elő-
kelő második helyet szerezte
meg az országos rallye baj-
nokság első osztályában. Ha
az első futamon nem kapják
meg a büntetőpontokat, most
Magyarország bajnokával be-
szélnénk. 

– Érdekes volt az idei évad.
Az elején nem tudtuk eldönteni,
hogy a tavaly bevált Mitsubis-
hivel induljunk vagy költségkí-
mélés céljából a jó öreg Ladát
vegyük elő. Végül a magasabb
technika, a japán csodagép
mellett döntöttünk – kezdi a
szezon elemzését Osváth Péter. 
Az első futamon, Egerben jól
szerepeltek, hiszen a negyedik
helyen értek célba, ráadásul úgy,
hogy kaptak egy perc időbünte-
tést, mert egy időellenőrző pon-
ton nem a legmegfelelőbben
álltak be a szigorú bírák szerint.
Ez, mint később kiderült, nagy
hatással volt a többi futamra.
Bár Dobó várát nem sikerült be-

venniük, reménykedtek abban,
hogy a miskolci futamon ered-
ményesebbek lesznek. Nem így
történt! Futómű problémának
köszönhetően az ötödik helyet
szerezték meg, így már nem sok
reményt fűztek az évadhoz.
Ózdon a szlovákokkal együtt
versenyeztek, amely megnehe-
zítette a futamot, ráadásul a
technika ördöge itt is megtré-
fálta Péteréket. A negatív hatá-
sok ellenére az előkelő har-
madik helyen értek célba, így
joggal reménykedtek a soron
következő versenyen. 
Veszprémben, hazai környezet-
ben, murvás pályán, egy telje-
sen átalakított autóval szágul-
doztak. – Ha minőségibb gumi-
abroncsot választunk, akkor a
harmadik helynél előrébb vé-
geztünk volna, de ezen már kár
keseregnünk. Pécset nagy küz-
delmek közepette a dobogó má-
sodik fokára állhattunk. Bara-
nyában megfogalmazódott
bennünk, hogy a költségveté-
sünket növelni kell, hiszen ek-
kor az összetett versenyben

már előkelő helyen álltunk.
Nyíregyházán nem sok hiány-
zott ahhoz, hogy az első helyen
érjenek célba Péterék, de a
szélsőséges időjárási viszo-
nyok komoly erőpróbára kész-
tették őket. A Nyírségben hol
az égi áldás, hol pedig a tűző
napsütés viselte meg a füredi
versenyzőt. Komlóra már úgy
mentek, hogy muszáj győz-
niük, ha az országos bajnoki
címet szeretnék megszerezni.
Osváthék teljesítették a tervet,
elsőként értek a célba, de ve-
télytársuk negyedik lett, így ő
állhatott végül a dobogó leg-
felső fokára a bajnokság végén. 

– Jövőre szeretnék meg-
nyerni az első osztályt, de ez
nemcsak rajtunk múlik. Ráadá-
sul a népszerű WRC osztályt
megszüntetik, így több versenyző
lesz a 2010-es évadban. Remé-
nyeink szerint több támogatás-
sal, kevesebb technikai malőrrel
megvalósíthatjuk céljainkat – te-
kint a jövőbe Osváth Péter.

Szendi

Osváthék jövőre aranyban bíznak

Befejeződött az őszi idény
a megyei első osztályban. A
Balatonfüred FC két ponttal
van lemaradva az első helye-
zett Úrkúttól, így joggal re-
ménykednek a bajnoki cím-
ben. Lantai Balázs szélsőséges
időjárási viszonyok közepette
elemezte a csapat szereplését. 

– Régen nem látott özönvíz
zúdult a pályára, de így is meg-
tartják levezető edzésüket a mű-
füves-pályán. Milyennek érté-
kelte az őszi szezont?

– Az év elején a vezetőség
egyértelműen kifejtette, hogy
bajnokságot kell nyerni, fel
kell jutni az NB III-ba. Nyáron
megerősítettük a keretet, így
joggal bíztunk az eredményes
folytatásban. Schneider József
visszajött hozzánk, Molnár Pé-
tert sikerült megtartani, míg
Szabadfi Péterrel erősödött a
csatár játékunk, Banai Péter
személyében pedig a védel-
münk vált stabillá. Az átigazo-
lási időszak utolsó napjaiban
sikerült leigazolnunk Pető Ta-
mást, akire a fiatalok felnéz-
nek, hiszen a mentalitása, a
labdarúgás iránti elkötelezett-
sége példaértékű. 

– Az ellenfelek hogyan álltak
a BFC-hez?

– Lehet, hogy furcsán

hangzik amit mondok, de néha
úgy éreztem magamat a kispa-
don, mintha a Ferencváros ed-
zője lennék. Minden csapat
minket akart megverni, velünk
szemben felszívták magukat,
kettőzött erővel játszottak.
Hozzáteszem ez nemcsak a
labdarúgókra volt érvényes,
hanem az ellenfél szurkolóra,
vezetőre is. Ez az ötödik for-
duló után görcsössé tette a csa-
patot, így voltak nem várt
eredmények is. A játékosokba
próbáltam betáplálni, hogy a
külső tényezőket próbálják fi-
gyelmen kívül hagyni. Abban
biztos vagyok, hogy az Úrkút,
Tapolca, Taliándörögd és köz-
tünk dől el a bajnoki cím sorsa.  

– Nemrégiben a vezetőség
megállapodást kötött a felcsúti
Puskás Akadémiával. Mit remél
ettől?

– Az együttműködés elsőd-
leges célja, hogy minél több te-
hetséges gyermeket neveljünk
ki. Mivel én Pápán az utánpót-
lásnál tevékenykedek, így nyu-
godtan mondhatom, hogy ez a
megállapodás példaértékű és
nagyon fontos, hiszen egy jól
működő Akadémia nagyon sok
előnyt jelent. Az elképzelések
szerint a 12-14 éves korosztály
számára egy Akadémia előké-
szítőt hozunk létre, ráadásul az

U13-as csapat a megyei első
osztályban versenyeztetve is
van, így kontrollálni tudjuk a
mérkőzések során a játékosok
fejlődését. A legtehetségesebb
fiatalok Felcsútra kerülnek,
amely minőségi színvonalat
képvisel. Ugyanakkor a szerző-
désben az is szerepel, hogy
olyan tehetséges fiatalok, akik
a Videoton első, esetleg máso-
dik keretébe nem férnek be,
Füredre kerülnének. 

– Mikor kezdik meg jövőre a
felkészülést? Terveznek ismét
edzőtábort?

– Január 6-án lesz az első
találkozónk. Az első héten
erőfelmérés szerepel a prog-
ramban, reményeink szerint
ismét sikerül néhány napra a
Bakonyba mennünk. Edző-
mérkőzések mellett szeretnénk
kihasználni a műfüves-pá-
lyánk előnyeit is. Terveink kö-
zött szerepel, hogy februárban
Füred kupa néven labdarúgó
tornát szervezünk, melyre akár
NB-s csapatok is nevezhetnek.
A részvételi díj 120 ezer forint,
mely magában foglalja a pá-
lyahasználatot és a játékveze-
tők díjazását. Már most elég
nagy az érdeklődés, de csapa-
tok neveivel egyelőre nem
szolgálhatok. 

szepe

A BFC a megyei bajnokság Fradija?

A Balatonfüredi KC gyenge
kezdés után elkezdte szorgo-
san gyűjtögeti a pontokat, így
néhány ponttal lemaradva az
ötödik helyezettől, egyelőre a
nyolcadik helyen áll a Velky le-
génység. Bírói műhiba miatt
újra kell majd játszani a ko-
rábban már megnyert FTC el-
leni találkozót.

– Igazságtalannak tartom
az ítéletet, mert a pályán dőlt el
minden. Ráadásul a játékveze-
tők végig minket sújtottak az
ítéleteikkel, jóval több hetest
kapott a Fradi. A fővárosiak azt
nehezményezik, hogy amikor
az egyik játékosunk sárgalapot
kapott, akkor a labda továbbra
is nálunk maradt. Ugyanakkor
ők bejöttek a pályára, ami szin-
tén szabályellenes. Ilyenkor

kétperces büntetésben kellene
részesíteni a csapatot és az el-
lenfél, azaz mi játszhatjuk meg
legelőször a labdát. Az ominó-
zus eset után még hét perc volt
hátra, nekünk előnyünk nem
származott a bírói ítéletből,
gólt nem szereztünk a támadás-
ból. Úgy érzem a bírói műhiba
nem befolyásolta a végered-
ményt. 

Velky Mihály nem bánja,
hogy újra kell játszani a talál-
kozót, a fürediek ismét szeret-
nék bebizonyítani a közön-
ségnek, hogy jelenleg nagyobb
játékerőt képviselnek. A talál-
kozó időpontjáról a két csapat
egyeztet, valószínű december
16-án játsszák újra a mérkő-
zést. 

Az év még hátralévő mér-
kőzésein a lehetőségekhez mér-

ten minél több pontot szeretné-
nek szerezni a fürediek, hogy
tavasszal minél jobb helyről
folytathassák. Az erőviszonyo-
kat tekintve a Tatabánya,
Csurgó, Kecskemét, PLER csa-
patok tekinthetőek a BKC ve-
télytársainak, tőlük kell meg-
szerezni azokat a pontokat, me-
lyek a bajnokság elejéről hiá-
nyoznak. – Bízom abban, hogy
sérülések nem sújtják a csapa-
tot. Nagy vérveszteség volt,
hogy a bajnokság elején nem
számíthattunk Pásztor Pistára,
Kovács Gyurira, Frey Janira,
Tombor Csabára és Bakos Dá-
vidra. Amennyiben jövőre a
csapat nagy része egészséges
lesz, elérhetjük céljainkat, azaz
jó középcsapattá válhatunk –
tette hozzá Velky Mihály.

Szendi P.
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